
HISTÓRIA ANTIGA II  Profa .Marlene Suano

Programa: TERRA, PROPRIEDADE E TRABALHO NO MUNDO ANTIGO.

I. Objetivos: subsidiar a discussão sobre as diferentes formas de uso e de  apropriação da terra
(enfatizando as relações entre o poder central, os  proprietrários, os camponeses, os colonistas
e  os escravos, no Oriente Próximo Asiático e no Mediterrâneo) e formar o aluno no trabalho de
análise  de  documentos  escritos  e  de  cultura  material,  dentro  da  perspectiva  da  história
antropológica.

II. Conteúdo:
1. Introdução  ao  tema  e  à  conceituação  básica  exigida(cultura,  tribo,  chefia,  estado,  colônia,
colonização).
2. A questão da terra, da propriedade e a formação do estado no mundo mediterrânico antigo
3. Vassalagens e Colônias 
4. Terra e poder político 
5. A questão da propriedade privada no Mediterrâneo Clássico.
6. O proprietário privado: o cidadão, o estado e o santuário. Os pequenos domínios gregos e os 
         latifúndios romanos.
7. A máquina de expansão romana e a apropriação da terra e as crenças religiosas a seu serviço.
8. A reforma agrária de Solon e a reforma agrária dos Graco: camponeses, colonistas e o regime
         de pequenas propriedades.
9. O uso do "Ager Publicus" romano.
10. As rebeliões servis no mundo clássico: o sonho e a realidade.

III. Métodos utilizados:  aulas expositivas, exercícios de análise de documentos escritos e de cultura
material, redação de ensaios temáticos.

IV. Atividades discentes: leitura de bibliografia especializada, apresentação de exercício de análise de
documento, redação de ensaio temático.

V. Critérios de avaliação: média das notas dos exercícios de análise de documentos, do ensaio e prova
final escrita. Pesos 0-10x3:3=M.

VI. Critérios de recuperação: refazer o ensaio ou a prova que tiver obtido nota inferior a 5,0(cinco) e
superior a 3,0 (três).

VII. Bibliografia:

- Cambridge Ancient History (volumes sobre o mundo grego e mundo romano)

--Civilizations of the Ancient Near East, ed. J.SASSON

- J.G.Macqueen, 1986, The Hittites,  Thames and Hudson, Londres.

- F.Braudel, 1985, La Méditerranée, Flammarion, Paris.

- C.Mossé, 1966, Le travail en Gréce et à Rome, Que sais-je, Paris.

- C.F.Cardoso, E.Bouzon, C.M.M.Tunes, 1990,  Modo de Produção Asiático: nova visita a um velho

conceito, Ed.Campus, Rio de Janeiro.

-  M.Finley(org.),  1976, Studies in Roman Property, CUP, Cambridge.

-  M.Rostovtzeff, 1957, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford. 

-  K. Polanyi, 1968, Primitive, Archaic and  modern economies, N.York.

-  C.F.Cardoso, 1984, Trabalho Compulsório na Antiguidade, Graal, R.J.
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