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EGITO 
“a dádiva do rio Nilo”.  

                   Heródoto 



Formação da civilização egípcia 

 A formação da civilização egípcia relaciona-se com a 
busca por recursos hídricos. As condições climáticas 
eram desfavoráveis e os homens se deslocavam ao 
longo do Rio Nilo. 

 Segundo algumas pesquisas, os primeiros povos a 
ocuparem a região foram os hamíticos, semitas e 
núbios.  

 Todos esses pequenos agrupamentos apareceram 
durante os últimos séculos do período Neolítico, 
momento em que a estabilidade climática permitiu a 
instalação dos primeiros povoados.  



O que foi o período neolítico? 
  Período da Pedra Polida 

 Durante o Neolítico ou Idade da Pedra Polida ocorreram grandes 
transformações no clima e na vegetação. O continente europeu passou a contar 
com temperaturas mais amenas e observamos a formação do Deserto do Saara, 
na África.  

 A agricultura e o conseqüente processo de sedentarização do homem se 
estabeleceram gradualmente. Além disso, a domesticação animal se tornou uma 
prática usual entre os grupos humanos que se formavam nesse período.  

 A estabilidade obtida por essas novas técnicas de domínio da natureza e dos 
animais também possibilitou a formação de grandes aglomerados 
populacionais.   

 No fim do período Neolítico também ocorreu a chamada Idade dos Metais, 
período em que aparece a escrita. Nessa época, a civilização egípcia começa a 
se formar. 





ANTIGO IMPÉRIO                    

(3200 a.C – 2053 a.C) 
 A capital do império era Mênfis. 

 Este período iniciou-se com a III dinastia, existindo algumas 
dúvidas quanto a quem terá sido o seu primeiro rei, se Sanakht 
ou Djoser 

   O Antigo Império foi um tempo de prosperidade no Egito.  

 Os faraós uniram firmemente a terra com um governo bastante 
centralizado. 

  O Egito foi dividido em nomos, cada um deles administrado 
por um monarca. 

  Em geral, os monarcas eram parentes próximos dos faraós e 
muito leais a eles  

 



Quem eram os faraós? 

 Na civilização egípcia, os 

faraós eram considerados 

deuses vivos. Os egípcios 

acreditavam que estes 

governantes eram filhos 

diretos do deus Osíris, 

portanto agiam como 

intermediários entre os 

deuses e a população 

egípcia  

http://www.suapesquisa.com/egito/osiris.htm


Religiosidade egípcia 

 Politeísmo, antropozoomórfica (mistura de 

humanos com animais) 

 

 

 

 

•Osíris, herói de muitas lendas, 
considerado o juiz dos mortos. 
Foi assassinado por Seth, o deus 
do mal, mas conseguiu ressuscitar 
graças à irmã e esposa, Ísis, que 
tinha pedido ajuda a Anúbis, deus 
da mumificação e protetor das 
tumbas. Para alguns estudiosos, a 
história da morte e ressurreição de 
Osíris representa o 
"renascimento" da natureza: no 
Egito, havia os períodos de seca e 
de cheia do Nilo (quando as águas 
invadiam as casas, destruindo 
quase tudo), mas depois vinham 
as colheitas. 





• Hórus, filho de Osíris e Ísis. Enquanto 

Osíris reina sobre os mortos, Hórus 

reina sobre os vivos. Era representado 

com corpo de homem e cabeça de 

falcão 



 Anúbis. Tinha 

corpo de homem e 

cabeça de chacal, o 

que é bastante 

curioso: os chacais 

são carniceiros, e 

isso não parece 

adequado a uma 

divindade protetora 

das tumbas.  



 Rá ou Aton: o deus-sol. Em 
sua homenagem, Amenófis 
IV (que viveu no século 
XIV a.C.) adotou o nome 
Akhenaton ("aquele que 
serve Aton"). Esse faraó 
também decretou que Aton 
fosse o único deus cultuado. 
Assim, durante seu reinado, 
a religião passou do 
politeísmo ao monoteísmo 
(culto a um único deus). A 
intenção de Amenófis IV 
deve ter sido aumentar seu 
poder pessoal e diminuir o 
dos sacerdotes, que eram 
funcionários do Estado. 
Após a morte desse faraó, o 
politeísmo foi restabelecido.  



 Com a união entre o Alto e o Baixo Egito 
solidificada, os faraós voltaram sua atenção para as 
expedições ao exterior com a intenção de aumentar a 
riqueza da nação. O Egito olhava principalmente para 
o sul, em busca de ouro, e par o leste, em especial 
para Serabit el- Khadim, no Sinai, onde havia cobre e 
turquesa.  

 As expedições às essas áreas tiveram o efeito 
desejado: a riqueza do Egito aumentou e os faraós 
puderam gastar a recente fortuna conquistada em 
imensos monumentos.  

 O Antigo Império também presenciou o surgimento 
do culto solar. O Antigo Império começou com a 
subida ao trono da Terceira Dinastia, e a construção 
das pirâmides teve início quase imediatamente  

 





Outros importantes imperadores... 

  Akhenaton foi um 
grande faraó da XVII
I Dinastia egípcia. 
Historiadores 
afirmam que nesse 
período o faraó 
instituiu um rito solar 
oficial ao deus Aton ( 
ou Rá). 



 Tutacâmon faraó da 18ª 
dinastia quase que 
desconhecido, cujo nome tinha 
sido riscado das listas reais.  

 Morreu por volta de 18 anos de 
idade, em 1352 a.C.  

 Hoje esse faraó, que passou 
desapercebido em seu tempo, 
se tornou a principal referência 
nos estudos arqueológicos. Em 
sua câmara funerária foram 
encontrados muitas relíquias 
que ajudaram a decifrar a 
sociedade e cultura egípcia. 





O processo de mumificação 

 Os egípcios acreditavam que preservar o corpo era necessário para o 
espírito sobreviver após a morte.  

 No início, a mumificação era muito cara, sendo reservada apenas 
aos faraós e outros nobres.  

 A partir da 18ª dinastia (1570-1304 a.C.), o costume estendeu-se ao 
resto da população.Os embalsamadores tinham conhecimentos de 
anatomia e medicina. O processo era complicado e levava 70 dias: 

 
 
1) Primeiro, extraíam-se o cérebro, as vísceras e todos os órgãos 
internos, para colocá-los em quatro vasos. 
2) Depois, desidratava-se o corpo com várias resinas (entre elas o 
natrão, um composto de sódio). 
3) Por fim, depois de 40 dias, ele era enfaixado com bandagens 
embebidas em óleos aromáticos. 



Múmia de Ramsés 
Múmia de Hatshepsut 







Snefru e suas pirâmides 

 Seneferu ou Snefru foi o primeiro faraó da IV Dinastia do Antigo 
Egito  

 Snefu começou pelo menos três projetos de suas próprias pirâmides.  

 A primeira desabou sob seu próprio peso.  

 O segundo, a "pirâmide inclinada", ainda se encontra em Dashur. 

• A terceira  era a Pirâmide 

Vermelha. Também localizada em 

Dashur, ela apresentava as laterais 

lisas características e o revestimento 

externo d pedra polida, que as 

pirâmides subseqüentes iriam copiar. 

O nome desse monumento se deve à 

cor que ele adquire ao pôr-do-sol 



O que representavam as pirâmides? 

 A pirâmide tinha a função 
abrigar e proteger o corpo do 
faraó mumificado e seus 
pertences (jóias, objetos 
pessoais e outros bens materiais) 
dos saqueadores de túmulos. 
Logo, estas construções tinham 
de ser bem resistentes, 
protegidas e de difícil acesso.  

 Os engenheiros, que deviam 
guardar os segredos de 
construção das pirâmides, 
planejavam armadilhas e 
acessos falsos dentro das 
construções. Tudo era pensado 
para que o corpo mumificado do 
faraó e seus pertences não 
fossem acessados.  



 Elas possuem inscrições 
hieroglíficas, contando a 
vida do faraó ou trazendo 
orações para que os deuses 
soubessem dos feitos 
realizados pelo governante. 

 Funcionavam também como 
centros de desenvolvimento 
espiritual.  



As pirâmides de Gizé 

• Essas construções atingiram seu 

ápice com a pirâmide de Gizé. A 

pirâmide, a maior que ainda 

resiste, tinha originalmente cerca 

de 145 metros de altura com 

laterais de 2300000 blocos de 

calcário.A construção de pirâmides 

continuou por todo o Antigo 

Império e alguns dos primeiros 

faraós do Médio Império também 

as construíram. No total, cerca de 

50 pirâmides reais foram 

descobertas no Egito, com dezenas 

de outras menores construídas para 

a nobreza secundária.  

 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Kheops-Pyramid.jpg




 



A escrita egípcia 

 A escrita egípcia também foi 
algo importante para este povo, 
pois permitiu a divulgação de 
idéias, comunicação e controle de 
impostos. Existiam duas formas 
principais de escrita: a escrita 
demótica (mais simplificada e 
usada para assuntos do cotidiano) 
e a hieroglífica (mais complexa e 
formada por desenhos e 
símbolos). As paredes internas 
das pirâmides eram repletas de 
textos que falavam sobre a vida 
do faraó, rezas e mensagens para 
espantar possíveis saqueadores. 
Uma espécie de papel chamado 
papiro, que era produzido a partir 
de uma planta de mesmo nome, 
também era utilizado para 
registrar os textos.   





A sociedade egípcia 

 A sociedade egípcia estava dividida em várias 
camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, 
chegando a ser considerado um deus na Terra. 

 Sacerdotes, militares e escribas(responsáveis pela 
escrita) também ganharam importância na sociedade. 
Esta era sustentada pelo trabalho e impostos pagos 
por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. 

 Os escravos também compunham a sociedade egípcia 
e, geralmente, eram pessoas capturadas 
em guerras.Trabalhavam muito e nada recebiam por 
seu trabalho, apenas água e comida  







A economia no Egito 

 A economia egípcia era baseada principalmente na 

agricultura que era realizada, principalmente, nas 

margens férteis do rio Nilo.  

 Os egípcios também praticavam o comércio de 

mercadorias e o artesanato.  

 Os trabalhadores rurais eram constantemente 

convocados pelo faraó para prestarem algum tipo de 

trabalho em obras públicas (canais de irrigação, 

pirâmides, templos, diques).  



MÉDIO IMPÉRIO 

 (2052 a.C – 1630 a.C) 
  Período marcado por condições climáticas adversas que 

prejudicaram as cheias do Rio Nilo. 

 As crises de abastecimento parecem ter acontecido com 
bastante frequência, gerando uma onda de descontentamento e 
de descentralização política. 

  
Entre os anos de 2300 e 2000 a.C. a ruína econômica e as 
contendas internas possibilitaram a invasão de povos 
provenientes da Ásia que se estabeleceram no Delta do Rio 
Nilo, região norte do Egito.  

 Somente nas últimas décadas do século XXI a.C., os egípcios 
reassumiram o total controle do território graças à atuação 
militar do faraó Mentuhotep II que mesmo sofrendo oposição 
centraliza o poder em suas mãos. 

 Os egípcios conquistaram nesse período as regiões da Núbia e 
da Palestina, onde encontraram grandes minas de ouro e cobre.  



 Por volta de 1800 e 1700 a.C., 

algumas tribos hebraicas 

adentraram o território egípcio em 

busca de melhores condições de 

vida. Na época, o severo clima 

árido da região palestina motivou o 

deslocamento da civilização 

hebraica para o interior do Egito. 

Contudo, o evento que 

desestabilizou o governo egípcio foi 

a invasão estabelecida pelos hicsos, 

povo asiático que contava com uma 

tecnologia de guerra que preservou 

sua dominação no delta do Nilo 

entre os anos de 1750 e 1580 a.C..  



NOVO IMPÉRIO 

(1539 a.C – 525 a.C) 

  O estabelecimento do Novo Império teve início com o 
processo de união da população egípcia contra a dominação 
exercida pelos hicsos em seus territórios.  

 Ampliação de fronteiras 

 Segundo apontado por recentes pesquisas, foi nessa mesma 
época que os hebreus haviam se instalado no Egito, 
aproximadamente no século XIII a.C..  

 Com relação a este fato, devemos assinalar que, após a saída 
dos hicsos, o governo egípcio converteu a população hebraica 
à condição de escravos. Mediante tal mudança, os hebreus 
deram início ao seu processo de retirada do território egípcio, 
feito que contou com a liderança político-religiosa de Moisés.  

 



 Entre as mais importantes 
conquistas territoriais 
realizadas nessa época, 
destacamos o controle sobre 
as regiões da Mesopotâmia e 
das proximidades do Sudão.  

 O controle sobre uma ampla 
porção de terras também 
fomentou a formação de 
atividades comerciais mais 
intensas, que incluía a 
importação de madeira da 
Fenícia, de metais preciosos 
vindos da Núbia e da resina 
proveniente da Grécia e 
outras regiões do mundo 
Oriental. De fato, esse foi um 
período de expressiva 
prosperidade econômica.  



 No final do Novo Império, as disputas políticas entre 

os faraós e os sacerdotes foram responsáveis pelo 

enfraquecimento político da nação. Por volta de 1100 

a.C., o império egípcio foi novamente dividido em 

Alto e Baixo Egito. A dissolução acabou permitindo 

que os assírios avançassem sob o território. Em 662 

a.C., o rei Assurbanipal conseguiu subjugar o 

politicamente combalido governo egípcio. Daí em 

diante, outras civilizações dominaram o Egito.  



Cleópatra 
 Cleópatra foi a última Rainha da 

Dinastia ptolomaica que dominou 
o Egito após os gregos terem invadido o 
império.  

 A luta pelo poder entre ela e seus irmão 
gerou uma forte instabilidade política e 
econômica para o Egito.  

 Diante disso, ela acabou exilada e 
decidiu pedir o auxílio de Roma ( atual 
Itália ). Sedutora e extremamente 
inteligente, ela sabia utilizar-se muito 
bem do poder que detinha.  

 

• Num plano audacioso e arriscado, 

ela enviou a si própria, embrulhada 

dentro de um tapete, como presente 

a Júlio César. Após desenrolar-se 

do tapete, seu argumento foi tão 

ousado quanto seu plano, ao dizer 

que havia ficado encantada com as 

histórias amorosas de César e assim 

queria conhecê-lo. Tornaram-se 

amantes e ele a ajudou assassinar 

seu irmão em 51 A.C. Após isto, 

ela tornou-se a rainha e foi para 

Roma, onde deu a luz a Cesarion.  



 A rainha retornou à terra natal após o assassinato de César, em 
44 a.C. Ainda mais ambiciosa, ela tomou conhecimento da 
posição importante que Marco Antônio se encontrava na 
Anatólia, que ocupava o cargo de  governador da porção 
oriental do Império Romano. Estimulada pela ambição que lhe 
era comum, a rainha seduziu este outro romano. 

  A atitude de Marco Antônio, que se deixava dominar cada vez 
mais pelo pode de sedução da rainha, devolvendo-lhe as terras 
que haviam sido conquistadas pelo Império Romano, 
incomodou de tal forma o Senado romano, que, este, declarou 
guerra a ambos.  

 Após serem derrotados por Otávio, ambos cometeram suicídio, 
tendo Cleópatra se deixado picar por uma serpente, em 
Alexandria, no ano 30 a.C.  

 Após isto, o Egito voltou às mãos de Roma.   



Grécia 



A civilização grega 



Formação da civilização grega 

 Há mais de quatro mil anos, uma região excessivamente 
acidentada da Península Balcânica passou a abrigar vários 
povos de descendência indo-européia.  

 Aqueus, eólios e jônios foram as primeiras populações a 
formarem cidades autônomas que viviam da agricultura e do 
comércio marítimo com as várias outras regiões do Mar 
Mediterrâneo. 

  Mal sabiam estes povos que eles seriam os responsáveis pelo 
desenvolvimento da civilização grega. Ao longo de sua 
trajetória, os gregos (também chamados de helenos) 
elaboraram práticas políticas, conceitos estéticos e outros 
preceitos que ainda se encontram vivos no interior das 
sociedades ocidentais contemporâneas  





PERÍODO PRÉ-HOMÉRICO 

(XX – XII a.C.)  

 Processo de ocupação da Grécia e a formação dos primeiros 
grandes centros urbanos da região. Nessa época, vale destacar 
a ascensão da civilização creto-micênica que se desenvolveu 
graças ao seu movimentado comércio marítimo. Ao fim dessa 
época, as invasões dóricas foram responsáveis pelo 
esfacelamento dessa civilização e o retorno às pequenas 
comunidades agrícolas subsistentes.  

 Os dórios, ultimo povo indo-europeu a migrar para  a Grécia, 
eram guerreiros. Estudos indicam que eles acabaram com a 
civilização micênica e pelo consequente deslocamento para 
diversas ilhas do mar Egeu e para a costa da Ásia Menor 



PERÍODO HOMÉRICO 

 (Sec XII-VII a.C) 

 Esse período é marcado pela falta de registros, 
exceto os poemas Iliada e Odisséia de 
Homero, que reuniu estórias transmitidas 
oralmente por séculos. Por isso o a associação 
do período com o autor. 

 Guerra de Tróia 

 Retração da vida política  

 Redução da prática da escrita 

 Enfraquecimento da vida econômica 

 



 Formação dos genos que eram comunidades 
familiares que se  transformaram nos mais 
importantes núcleos sociais e econômicos de toda a 
Grécia.  

 Em cada genos, uma família desenvolvia atividades 
agrícolas de maneira coletiva e dividiam igualmente 
as riquezas oriundas de sua força de trabalho.  

 Com o passar do tempo, as limitações das técnicas 
agrícolas e o incremento populacional ocasionou a 
dissolução dos genos.  

 

 



PERÍODO ARCAICO 

(800 – 500 A.C) 
 No período arcaico é onde observamos o processo final das 

transformações sofridas pelas comunidades gentílicas gregas.  

 Deixando de adotar o uso coletivo da terra, começava a 
aparecer dentro dos genos uma classe de proprietários de terra. 
Em sua grande maioria, essa classe aristocrática esteve 
intimamente ligada aos pater, o líder patriarcal presente em 
cada uma dessas comunidades.   

 

• o que observamos dentro do mundo 

grego será uma configuração política 

descentralizada. As diferenças de 

organização no mundo grego serão notadas 

com grande destaque quando estudamos, 

por exemplo, as diferenças entre as 

cidades-Estado de Esparta e Atenas.  



Formação da pólis 

 A pólis é o resultado da evolução política das comunidades  

 Eram unidades políticas independentes que abrangiam um 

pequeno território sob o governo de uma cidade. 



Surgimento do termo política 

 A palavra política origina-se do 
grego e quer dizer “governo da 
pólis”. 

 A civilização grega apesar de 
apresentar uma unidade cultural, 
nunca alcançou a unidade política, 
permanecendo dividida em pólis 
(cidades-estado). 

 Os gregos formaram cidades-
estado não apenas nos Balcãs, 
mas praticamente em todo o 
litoral do Mediterrâneo, inclusive 
no sul da Itália e costa da África, 
entrando em contato com outros 
povos e civilizações. 



ATENAS 

 Desenvolveu-se na 
Ática, região 
montanhosa, no séc. X 
a.C, devido à falta de 
terras férteis, votaram-se 
para a pesca, navegação 
e comércio marítimo. 

 Centro da cultura grega 

 Instabilidade política. 

 

 





CULTURA GREGA 

 A Grécia Antiga é considerada pelos 
historiadores como uma civilização de grande 
esplendor cultural.  

 Os gregos desenvolveram a filosofia, as artes, 
a tecnologia, os esportes e muito mais. 
Tamanha era a importância desta cultura, que 
os romanos, ao invadir a Península Balcânica, 
não resistiram e beberam nesta esplendida 
fonte cultural.  



 Alguns dos maiores nomes do mundo viveram 

nesta região repleta de escritores, pensadores e 

escultores, entre eles estão: os autores de peças 

de teatro Ésquilo, Sófocles, Eurípedes e 

Aristófanes e também os grandes 

filósofos Platão e Sócrates.  

http://www.suapesquisa.com/biografias/esquilo.htm
http://www.suapesquisa.com/biografias/sofocles.htm
http://www.suapesquisa.com/biografias/euripedes.htm
http://www.suapesquisa.com/platao
http://www.suapesquisa.com/socrates


Legisladores 

 Drácon- organizou e registrou por 
escrito as leis baseadas em tradições 
orais. Extremamente severo, refletia 
uma sociedade desigual . 

 Clístenes- criação da demos, que 
eram unidades eleitorais. 

 Sólon- acabou com hipotecas por 
dívida. Dividiu a sociedade de 
acordo com o poder e a riqueza. 

 As reformas de Sólon geraram 
grande instabilidade que levaram a 
formação de um governo tirano 
(ditadores que usurpavam o poder). 



DEMOCRACIA 

 “DEMOS”  =        POVO 

 “CRACIA”      =      GOVERNO 

 DEMOCRACIA = GOVERNO DO 

CIDADÃO 

 VIVEMOS HOJE EM UMA 

DEMOCRACIA? 

 A DEMOCRACIA É UMA INVENÇÃO DA 

GRÉCIA ANTIGA? 



Esparta 
 Fundada no Séc. IX a.C pelos Dórios 

 Caráter militarista 

 Mesmo sofrendo um processo de 
isolamento pelas características 
geográficas, desenvolveu-se de forma 
semelhante a outras cidades-estado. 

 Espartanos eram uma minoria que possuía 
direitos políticos, ou seja, eram detentores 
de cidadania. 

 Os periecos eram os habitantes ao redor 
das cidades, não possuíam direitos. 

 Os hilotas eram servos pertecentes à 
cidade-estado 

 As mulheres gozavam de maior liberdade. 
Isso porquê os homens passavam muito 
tempo na guerra. 

 



PERÍODO CLÁSSICO 

(500-338 A.C.) 

 Guerras Médicas – guerras que marcaram o 

início do período clássico. Estão relacionadas 

com o avanço do Império Persa sobre os 

gregos. Espartanos e atenienses, apesar de suas 

diferenças lutaram juntos contra as forças 

persas. Depois de anos de combates, com 

muitas guinadas de ambas as partes, os 

exércitos persas são derrotados por forças 

espartanas e atenienses. 

 

 

 



 Construção, em Atenas, do Partenon 

 Crescimento do poder e da articulação ateniense 
transformando aos poucos o conceito de cidade-estado. Isso se 
torna claro com a Confederação de Delos. 

 Como retaliação à concentração de poderes, Esparta cria a 
Confederação do Peloponeso. 



 Guerra do Peloponeso- Conflito entre Atenas e Esparta. Os 
espartanos vencem o conflito, mas governam por pouco 
tempo, devido ao crescimento da cidade de Tebas. 

 As guerras constantes enfraqueceram os gregos, sendo que em 
meados do século IV a.c. nenhuma cidade-estado tinha 
condições de se sobrepor ás outras. 

 



PERÍODO HELENÍSTICO 

(338-146 A.C.) 
 Crescimento da Macêdonia sobre a 

Grécia. 

 Enfraquecidas por constantes 
guerras, as cidades 

    estados acabaram sendo 
dominadas por Felipe da  
Macedônia. 

 Alexandre, o Grande, filho de 
Felipe conquistou o Império Persa 
e dominou vastos territórios, do 
Egito até a India. Fundador da 
cidade de Alenxandria. 



 Os resultados das campanhas de Alexandre foi a 
fusão da cultura grega e a oriental formando uma 
nova forma de expressão, que se denominou período 
helenístico. 

 Durante esse período houve um grande avanço na 
matemática, destacando nomes como Tales, 
Pitágoras, Arquimedes e Ptolomeu. 

 Após a morte de Alexandre ocorre o fracionamento 
de sua area de controle, possibilitando a conquista 
romana nos séculos II e I a.c. 



CIVILIZAÇÃO 

ROMANA 



MITO FUNDADOR 

 Os romanos explicavam a 
origem de sua cidade através 
do mito de Rômulo e Remo. 
Segundo a mitologia romana, 
os gêmeos foram jogados no 
rio Tibre, na Itália. Resgatados 
por uma loba, que os 
amamentou, foram criados 
posteriormente por um casal de 
pastores. Adultos, retornam a 
cidade natal de Alba Longa e 
ganham terras para fundar uma 
nova cidade que seria Roma.  

http://www.suapesquisa.com/paises/italia


MONÁRQUIA ROMANA 

(753- 509 a.c.) 
 De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta 

da mistura de três povos que foram habitar a região 
da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. 

 Desenvolveram na região uma economia baseada na 
agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade, nesta época, 
era formada por patrícios ( nobres proprietários de terras ) e 
plebeus ( comerciantes, artesãos e pequenos proprietários ). 

  O sistema político era a monarquia, já que a cidade era 
governada por um rei de origem patrícia. 

 A religião neste período era politeísta, adotando deuses 
semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas 
artes destacava-se a pintura de afrescos, murais decorativos e 
esculturas com influências gregas  



SOCIEDADE 

  Patrícios: ricos proprietários de terras 

 Clientes: indivíduos subordinados a alguma 

família patrícia. 

 Plebeus: Homens livres sem direitos políticos 

 Escravos: população recrutada entre os rotados  

de guerra. 

 

 



República Romana  

(509 a.C. a 27 a.C)  

 Durante o período republicano, o senado Romano 

ganhou grande poder político. Os senadores, de 

origem patrícia, cuidavam das finanças públicas, da 

administração e da política externa. As atividades 

executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos 

tribunos da plebe.  

 Em 367 a.C, foi aprovada a Lei Licínia, que garantia 

a participação dos plebeus no Consulado Esta lei 

também acabou com a escravidão por dívidas (válida 

somente para cidadãos romanos).  



Império romano 

(27-476 a.c.) 

 Formação e expansão do império romano 

 O império romano passou a ser muito mais 
comercial do que agrário. Povos conquistados 
foram escravizados ou passaram a pagar 
impostos para o império. As províncias 
(regiões controladas por Roma) renderam 
grandes recursos para Roma. A capital do 
Império Romano enriqueceu e a vida dos 
romanos mudou.  

 





GUERRAS PÚNICAS 

 As Guerras Púnicas foram três conflitos entre Roma e Cartago, a 
grande cidade africana fundada pelos Fenícios. O seu nome, 
temorigem em "Punus", nome latino para os cartagineses. Estas 
guerras foram provocadas por rivalidades comerciais no 
Mediterrâneo. 
A Primeira ( 264 - 241a.C. ) deveu-se a uma questão relacionada 
com o controlo da Sicília. Os Romanos, venceram e transformaram 
a Sicília na sua primeira província. 
A Segunda ( 218 - 201a. C. ) surgiu causada pelo ressentimento 
Romano na expansão de Cartago em Espanha e com a destruição de 
Sagunto (aliada de Roma), pelo general cartaginês Aníbal. A guerra 
teve o seu terminus depois da destruição do exército cartaginês na 
Batalha de Zama no Norte de África. 
A Terceira (149 - 146 a. C.) deu-se quando Cartago atacou um 
aliado de Roma, da Numídia Oriental. Um exército romano cercou 
Cartago durante dois anos. Os romanos acabaram por tomar a cidade 
e destrui-la.  



GRANDES IMPERADORES 

NERO 
 Nero foi um imperador romano do ano de 54 a 68 da era cristã.  

 Na política, usou a violência e as armas para combater e 
eliminar as revoltas que aconteciam em algumas províncias do 
império  

 O que mais marcou a história de Nero foi o caso do incêndio 
que destruiu parte da cidade de Roma, no ano de 64.  

 Porém, de acordo com alguns historiadores, não é certa a 
responsabilidade de Nero pelo incidente. Os que apontam Nero 
como culpado baseiam-se nos relatos de Tácito. Este afirma 
que havia rumores de que Nero ficou cantando e tocando lira 
enquanto a cidade queimava. 

 O fato é que Nero culpou e ordenou perseguição aos cristãos, 
acusados por ele de serem os responsáveis pelo incêndio. 
Muitos foram capturados e jogados no Coliseu para serem 
devorados pelas feras  

 



AUGUSTO (63 a. C. - 14 d. C.) 

 Primeiro imperador romano  

 Organiza a vida política de 
modo que o Senado 
compartilhe com o imperador o 
peso do poder.  

 No que à política exterior se 
refere, com Augusto inicia-se 
uma nova era de paz e 
prosperidade. No plano cultural 
dá-se um florescimento de 
todas as artes. Em linhas gerais, 
o seu reinado é um dos mais 
benéficos para o Império.  

 



“PÃO E CIRCO” 

 Com o crescimento urbano 
vieram também os problemas 
sociais para Roma. Para entreter a 
massa da população e mantê-la 
organizada e manipulada, os 
imperadores garantem aos súditos 
alimento e diversão. 

 Quase todos os dias ocorriam 
lutas de gladiadores nos estádios 
(o mais famoso foi o Coliseu de 
Roma ), onde eram distribuídos 
alimentos. Desta forma, a 
população carente acabava 
esquecendo os problemas da vida, 
diminuindo as chances de revolta.  



DECLÍNIO DO IMPÉRIO 

ROMANO 

 Várias causas levaram ao declínio e fim do Império 

Romano, que por séculos a fio representou um 

importante centro de força e poder no mundo. 

 Trataremos aqui da chamada "queda do Império 

Romano", que refere-se mais especificadamente ao 

fim do Império Romano Ocidental, já que tempos 

antes da queda, os territórios romanos teriam sido 

dividos em uma porção Ocidental e outra Oriental. 

Enfim, o que aconteceu para que o Império Romano 

fosse dividido? 



TETRÁRQUIA 

 Para entender voltaremos ao 
século III, marcado por uma 
forte crise econômica, 
política que acabou por 
reformular a vida política 
daquele povo.  

 Para tentar organizar uma 
situação caótica ,que acabou 
por enfraquecer o império, o 
imperador Dioclesiano, em 
293,  instaurou um novo 
modelo de governo 
chamado Tetrárquia.  

 



 A tetrárquia é um sistema de governo no qual 

o poder é dividido entre quatro pessoas , 

dentro de uma hierárquia de poder definido, ou 

seja, o poder não era dividido de forma 

igualitária.  O poder passava a ser dividido 

entre dois “Augustus”, mais graduados e de 

maior relevância e poder e dois “Césares”, 

com menor poder mas com importantes 

funções, inclusive nas questões militares.  



 Essa divisão, que a princípio era somente política, 
acabou por dividir também o território.  

 Uma outra capital, além de Roma, foi criada na parte 
oriental do império recebendo o nome de Bizâncio. 

 As consequências dessa tranformação se tornaram 
claras após a abdicação de Dioclesiano em 305.  

 A partir daí o que podemos observar é um 
desequilibrio muito forte, com crises internas que 
colocavam os chefes do Império uns contra os outros, 
em uma situação caótica que se reestabelece apenas 
em 324, quando Constantino, após uma série de lutas, 
se torna o único imperador.  



IMPERADOR CONSTANTINO 
 Constantino fez importantes reformas 

no setor militar tentando resguardar o 
império, mas sem pretensões de 
expandi-lo. A capital oriental recebeu, 
em homenagem ao imperador, o nome 
de Constantinopla. 

 O feito mais importante 
de Constantino é que ele se tornou o 
primeiro imperador convertido 
ao cristianismo. Muitos historiadores 
questionam a validade da justificativa 
dada por Constantino para a sua 
conversão. O imperador afirma ter 
sentido uma inspiração divina que 
acabou por levá-lo a uma vitória em 
uma batalha. Mas o que se sabe é que 
muitas outras questões eram levadas 
em conta por ele, como questões 
territoriais, as transformações políticas, 
além da força que o cristianismo 
atuava na vida da pequena parcela da 
população convertida. 



CRISTIANISMO 

 O cristianismo se tornou a religião oficial em 380 

com o imperador Teodósio I. Depois das dificuldades 

do século III, vários imperadores procuraram 

centralizar mais o Estado, obter um maior controle 

dos cidadãos para que deste modo fosse mais fácil 

mobilizar recursos humanos e financeiros para 

defender o fragilizado império, e unificar o império 

em torno de uma ideologia. Com Teodósio tornou-se 

ocristianismo a religião a obter esse domínio 

ideológico.  



Mas a queda do império não se resumiu a 

questão política e  religiosa…  

 Sabemos que o trabalho escravo era um dos pilares da 
riqueza de Roma, a maioria deles eram prisioneiros de guerra. 
Ocorre, no entanto, que desde o final do século II, as guerras 
de conquistas praticamente cessaram, fato que diminuiu muito 
o número de escravos à venda. Com isso, o preço deles foi 
ficando cada vez mais alto. Essa crise afetou duramente a 
agricultura e o artesanato, setores que dependiam do escravo 
para produzir em grande quantidade, pois visavam à 
exportação. De forma que, impossibilitou a produção de 
gêneros destinados à exportação. Roma passou a gastar as 
riquezas, acumuladas nas guerras de conquista, pagando os 
produtos que importava, como cereais, armas e jóias.  



 À medida que o braço escravo foi se tornando cada vez mais 
escasso e caro, os proprietários começaram a arrendar partes 
das suas terras a trabalhadores livres denominados colonos. 

 Estes eram, geralmente, elementos da plebe urbana, ex-
escravos e camponeses  empobrecidos que buscavam a 
proteção dos senhores das grandes propriedades rurais 
denominadas vilas.  

 A partir do momento em que os colonos ganhavam o direito de 
cultivar a terra, eram obrigados a ceder parte de sua colheita ao 
senhor e a trabalhar, gratuitamente, alguns dias da semana nas 
plantações do senhorio. Este novo sistema de trabalho foi 
denominado de colonato.  

 A crise do escravismo e o advento do colonato resultaram na 
diminuição da produção e no declínio do comércio. O que 
acabou resultando em um agravamento da crise.  



 O exército também é um outro importante  ponto a 

ser analisado. No princípio do século V,  a maioria do 

exército romano era ainda constituída por romanos. À 

medida que os bárbaros foram entrando pelo 

império, começou-se a fazer acordos em que eles 

deveriam fixar-se num determinado território, 

recebendo terras e, em troca, ficando a serviço do 

imperador para lutar contra seus inimigos. Portanto, 

essa situação de bárbaros a serviço de Roma já era 

comum  



 Com relação às invasões, é importante notar 

que a região européia do império passou a ser 

ocupada por povos nômades, de diferentes 

origens e em alguns casos, que realizavam um 

processo de migração, ou seja, sem a utilização 

de guerra contra os romanos. Vários desses 

povos foram considerados aliados de Roma.  



ROMULO AUGUSTO 

 A data de deposição de Rômulo Augusto pelo bárbaro 
Odoacro (4 de setembro de 476), na cidade de Ravena, é 
tradicionalmente conhecida como o fim do Império Romano 
do Ocidente e consecutivamente o fim da Idade Antiga. 

 Quando se fala  que o império se desmoronou, existe a 
tendência de se esquecer que o Império Romano do 
Oriente, fortemente cristianizado e urbano, ainda existiu mais 
mil anos, embora em declínio territorial, enquanto que a 
metade ocidental pagã e menos urbanizada é que foi 
conquistada pelos bárbaros.  

 O Império Bizantino, como ficou conhecida a parte oriental, 
resistiu até a tomada da cidade deConstantinopla, em 1453, 
pelos turco-otomanos. 


