
HISTÓRIA ANTIGA I     2011   Profa. Marlene Suano

Programa:

HISTÓRIA  DO  MEDITERRÂNEO  ANTIGO: documentação e problemas.

I. Objetivos  :  subsidiar  a  discussão sobre as diferentes sociedades que se desenvolveram em torno do 
Mediterrâneo (sociedades mesopotâmicas, egípcia, hitita, grega, cartaginesa e romana) e formar o aluno 
no trabalho de análise de documentos escritos e de cultura material, dentro da perspectiva da história 
antropológica.

II. Conteúdo:  

1. Grécia pré-helênica: o mundo minoico-micênico e o Oriente Próximo.
-- Creta e o mediterrâneo oriental
-- Micenas, Troia e a epopéia homérica
-- Micenas e o ocidente
-- A documentação hitita

2. A Grécia homérica: Ilíada e Odisséia
3. A Grécia arcaica: Hesíodo
4. Os Gregos e os Persas: as Historias de Herodoto
5. O Peloponeso e a guerra  de Tucídides
6. O legado grego ao ocidente: o papel de Roma.
7. Roma e os povos pré-romanos: textos e cultura material.

III.  Métodos utilizados:  aulas expositivas, exercícios de análise de documentos escritos e de cultura material, 
trabalho de leitura e análise de documento escrito antigo.

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

V. Critérios de avaliação  : média das notas dos exercícios de análise de documentos e prova final 
escrita.

VI. Critérios de recuperação  : refazer a prova escrita.

VII. Fontes  : O exercício de leitura de texto usará os ANAIS de Tacito com o intuito de entender a construção 
historiográfica da da história de Roma a partir do olhar romano.

VIII. Bibliografia  : A função da bibliografia é apenas a de situar factualmente o aluno (itens 1-4), introduzir 
questões conceituais abordadas no curso (5-7), calibrar a leitura dos textos antigos(8-9) e controlar os 
manuais universitários a partir das discussões do curso (10-12).

1. Cambridge Ancient History .

2. J.Sasson(ed.), 1995, Civilizations of the Ancient Near East.

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

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

5. P.Wells, 1999, The Barbarians Speak. Princeton.

6. D.Williams, 1998, Romans and Barbarians. N.York.

7. P.Garelli, 1982, O Oriente Próximo Asiático: das origens às invasões dos Povos do Mar. Edusp/Pioneira, SP.

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

9. D.Abulafia(ed.), Mediterranean in History, 2004 .
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