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Auxilia – Preparatório para o ENEM  

História – Turmas 1 e 2  

Professores: Edward Dutra dos Anjos e Franc Islabão Duarte 

Conteúdo: Primeiras Civilizações e História Antiga Clássica 

Datas: 27/07 e 30/07  

 

1. O processo de sedentarização 

 

 

    Fonte: http://www.iejusa.org.br 

 

Em torno de 6.000 Antes do Presente (AP), as populações eram em maioria nômade, 

andavam em pequenos grupos, vestiam-se com peles de animais, habitavam cavernas ou 

pequenas cabanas, alimentavam-se de animais e de plantas silvestres.  
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1.1. Margens do Rio Tigre e Eufrates 

1.1.1. Mesopotâmia 

 No Oriente Médio, alguns povos, abandonaram esse modo de vida, aprenderam a 

domesticar ovelhas, cabras, cevada e trigo, tornando-se pequenos agricultores. A região que 

habitavam era muito seca durante o verão, mas como era próxima a dois grandes rios, o Tigre 

e o Eufrates, desenvolveram um engenhoso sistema de irrigação. No princípio era de maneira 

precária carregando água em recipientes, depois começaram a construir taipas de pedra e barro 

no leito dos rios e pequenos córregos para conduzir a água. 

 Com o aumento da plantação desenvolveram uma ferramenta com madeira e chifres que 

era empurrado por uma pessoa e puxada por outra, assim nasceu o arado, mais tarde foi 

desenvolvida uma ferramenta de cobre e puxada por bois, logo foi adaptada para bronze que 

era mais forte. 

 Era preciso viver em pequenas vilas porque não era possível clãs sozinhos manterem o 

sistema de dique, canais e as plantações. Para escoar as plantações desenvolveram um sistema 

usado até hoje, a roda, com carroças podiam carregar os produtos mais facilmente. 

 Como produziam muitos alimentos algumas pessoas não precisavam trabalhar na terra, 

surgiram administradores, artesãos, pescadores, sacerdotes, escribas e comerciantes. Nesse 

período surgiu outra grande invenção, a escrita, para meio de registro das produções; 

agrimensores e astrônomos também foram desenvolvidos.  

Observando e comparando os movimentos do Sol e da Lua de modo a estabelecer um 

calendário confiável. O calendário que eles adotaram, baseado em meses lunares de 28 dias, 

previa com bastante exatidão o início das estações e indicava aos agricultores o melhor 

momento de semear e colher. 

 

1.1.2. Sumérios 

 Sua civilização surge em torno de 5.500 AP, com o processo de sedentarização as 

populações se agrupam as margens dos rios Tigre e Eufrates. Sua agricultura começa simples, 

mas aos poucos vai evoluindo. Há a construção de diques e canais de irrigação, sistemas de 

arados, carroças e assim estabelecendo uma forte agricultura, a sua base comercial.  
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 A escrita cuneiforme surge nesse período para o controle das safras e o calendário para 

saber os períodos de plantação. A escrita logo é utilizada para escrever de mitos, poemas e 

músicas. 

 

1.1.3. Babilônicos 

 Em torno de 3.800 anos AP, Hamurabi funda a cidade da Babilônia que vira um grande 

centro comercial devido a sua localização privilegiada. Sua maior criação é o conjunto de leis 

que guiava a vida daquela região: o Código de Hamurabi.  

Mais tarde, outro rei babilônico chamado Nabucodonosor cria uma das possíveis Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo denominada Jardins Suspensos da Babilônia. Há alguns relatos 

que afirmam que era composto de seis andares sustentados por enormes colunas, cada andar era 

repleto por fontes de água, árvores frutíferas, flores e esculturas. Acredita-se que escravos 

mantinham as piscinas e fontes de águas através de sistemas de roldanas e baldes. 

 

1.1. Fenícios 

 Por volta de 5.000 anos AP estabelecem-se as margens do Mar Mediterrâneo, numa área 

montanhosa, onde não havia a possibilidade de agricultura e pecuária, assim desenvolvem um 

forte comércio marítimo e uma grande frota de embarcações. Eram bons metalúrgicos, 

produzindo armas de bronze e ferro, joias, estátuas, vidros coloridos e tinturas para tecido. 

 Organizados em cidades-estado: cidades independentes com sua própria forma de 

governo, suas principais cidades eram Biblos, Sidon e Tiro. 

 Seu alfabeto fonético composto de 22 consoantes é a base do alfabeto ocidental atual. 

 

1.2. Egito Antigo 

 

1.2.1. Períodos Egípcios: 
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Período Nome Período Nome 

5.000 – 4.000 Deil-el-Badari 3.600 – 3.300 Nagada II 

4.000 – 3.600 Nagada I 3.300 – 3.000 Pré-dinástico  

  

Período Nome Dinastia 

3.000 – 2.700 Dinástico Primitivo I – II 

2.700 – 2.200 Reino Antigo (Antigo Império) III – VI 

2.200 – 2.040 Primeiro Período Intermediário VII – XI 

2.040 – 1.786 Reino Médio (Médio Império) XII 

1.786 – 1.567 Segundo Período Intermediário XIII – XVII 

1.567 – 1.080 Reino Novo (Novo Império) XVIII- XIX 

1.080 – 663 Terceiro Período Intermediário XX – XXV 

663 – 525 Período Saíta (Faraós Negros) XVI 

525 – 404 Primeiro Período Persa XVII 

404 – 343 Dinastias Egípcias XVII – XXX 

343 – 332  Segundo Período Persa XXXI 

300 – 30 Período Helenístico (Ptolomaico) - 

30 Início do Domínio Romano - 

 

O Egito localiza-se na África, as margens do Rio Nilo, o rio servia para comércio, 

comunicação e, principalmente, para a agricultura. O rio apresentava cheias regulares e quando 

suas águas voltavam ao nível normal, suas margens apresentavam-se férteis e ali baseava-se as 

plantações de cevada, cebola, fava e ervilha, como essas plantações apresentavam um ciclo 

rápido era possível realizar a colheita antes da próxima cheia. 

 Em torno de 5.000 anos a.C. algumas aldeias localizadas as margens deste rio reúnem-

se formando duas grandes unidades chamadas Alto Egito e Baixo Egito. Somente em 3.000 

anos a.C. o Egito foi unificado pelo príncipe do Alto Egito chamado Menés, tornando-se o 

primeiro imperador do Alto e Baixo Egito. 

 

1.2.2. Antigo Império 
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 No Antigo Império, as capitais egípcias eram Tinis e Menfis, localizadas na região do 

Delta do rio Nilo. 

 Neste período o faraó era considerado filho do deus Sol e para realizar suas atividades 

administrativas contava com a ajuda de ministros e escribas. E aqui também foram construídas 

as pirâmides mais importantes do Egito, Quéops, Quéfren e Miqueirinos, elas serviam como 

túmulos dos faraós e eram nomeadas de acordo com o nome do faraó que ali jazia. 

 Por volta de 2.300 a.C. o Antigo Império entrou em crise quando o poder egípcio fica 

enfraquecido pelo poder dos nomarcas gerando um descontrole administrativo e uma 

fragmentação do império.  

 

1.2.3. Médio Império 

 O Médio Império marcou o reestabelecimento da monarquia nacional e capital do Egito 

passou a ser a cidade de Tebas. Foram construídos muitos canais de irrigação e reservatórios de 

água. 

 Por volta de 1.750 a.C. o Egito foi invadido pelos hicsos, povos estrangeiros advindos 

da Ásia com poder de guerra muito poderoso. Nesse tempo ocorreram fortes crises internas que 

marcam o fim do período. 

 

1.2.4. Novo Império 

 Os hicsos são expulsos e os faraós voltam a ter domínio sobre o vale do Nilo. O Egito 

torna-se uma potente nação pelos seu forte comércio e exércitos imponentes. Entretanto em 

torno de 1.800 a.C. o Egito volta a sofrer sucessivas invasões e os faraós vão perdendo o seu 

poder até que os assírios assumem a nação. 

 

1.2.5. Decadência do Egito Antigo 

Após o séc. XII a.C., o Egito foi invadido por vários povos. A 670 a.C., os assírios 

dominam o Egito por 8 anos. Após libertar-se dos assírios, o Egito começa fase de recuperação 

econômica e cultural, conhecida com renascença saíta, devido ser impulsionada por soberanos 

da cidade de Sais. Mas isso durou pouco, pois, em aproximadamente 525 a.C., persas 

conquistam o Egito. E quase dois séculos após, vieram os macedônios, comandados por 

Alexandre Magno, que derrotaram os persas. E em 30 a.C. os romanos dominam o Egito. 

1.3. China 
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Pelos vestígios encontrados, sabe-se que, desde 5.000 AP, nas margens do rio Amarelo 

(Huáng Hé), viviam comunidades de agricultores, pastores e artesãos. Por volta de 3.500 AP, 

houve a unificação política dessas comunidades agropastoris, iniciando-se o governo da 

dinastia Chang, que permaneceu no poder até aproximadamente 3.027 AP O soberano era ao 

mesmo tempo rei e sacerdote. Os chineses veneravam as forças da natureza e o espirito dos 

antepassados. A essa dinastia sucedeu-se outra. Os domínios chineses atingiram o rio Azul 

(Yang-tsé). Mas, a partir do século VIII aC, houve o enfraquecimento do poder real e o 

fortalecimento da nobreza, provocando a divisão da China em feudos independentes. Eram 

constantes os conflitos entre eles. Em 2.221 AP, Che Huang-ti unificou a China pelas armas e 

proclamou-se imperador. Em seu governo, impôs a todos os chineses um mesmo sistema de 

escrita e de pesos e medidas. Construiu estradas e canais de irrigação. Por volta de 2.200 AP, 

para defender o império das invasões estrangeiras, ordenou o início da construção da Grande 

Muralha. Seus sucessores ampliaram as fronteiras do Império Chinês, que se tornou poderoso 

e durou até 1912, quando foi proclamada a Republica. 

A mais alta posição na sociedade chinesa era ocupada pelo imperador, considerado Filho 

do Céu. Na administração, era auxiliado pelos mandarins, que, muitas vezes, tinham mais 

autoridade que o próprio imperador. Eles cuidavam do recolhimento dos impostos e 

organizavam e controlavam as atividades produtivas. Também detinham privilégios as classes 

dos militares, comerciantes e sacerdotes. Os não privilegiados, que compunham a maioria da 

sociedade, eram os camponeses, que trabalhavam nas terras do Estado e participavam da 

construção de estradas e diques, e os artesãos. 

O artesanato chinês era bastante diversificado. Eram confeccionados vasos, objetos de 

marfim e jade e porcelana. Também conheciam a metalurgia e produziam peças de bronze, ferro 

e aço. Os chineses criavam o bicho-da-seda em plantações de amora e com os fins teciam a 

seda, que chegou a ser comercializada em várias partes do mundo na época. Os produtos 

chineses eram apreciados e comprados por outros povos, inclusive pelos romanos. Estabeleceu-

se uma importante rota comercial entre a China e o Ocidente, conhecida como Rota da Seda. 

Os chineses foram também os inventores da bussola e do papel e criaram uma forma de 

impressão, a xilogravura. Utilizavam a pólvora para fazer fogos de artificio, muito apreciados 

por eles. 

Dentre as várias correntes do pensamento chinês, destacam-se o confucionismo e o 

taoísmo. O sábio Kong Qiu, conhecido como Confúcio, afirmava que o homem consegue se 

aperfeiçoar por meio do controle de suas emoções, praticando as virtudes: retidão, prudência, 
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caridade, justiça e amor filial. Lao Tsé foi o fundador do taoísmo. Tao, em chinês antigo, 

significa "caminho". Entre outros princípios, esse pensador defendia uma vida simples e 

natural, porque e por intermédio dela que os homens podem atingir a harmonia consigo mesmos 

e com os outros. Segundo ele, o apego as riquezas materiais e o fator responsável pela 

desarmonia entre as pessoas. 

 

1.4. Índia  

Por volta de 4.000 AP, a Índia foi invadida pelo povo ariano (de pele branca), que 

submeteu os habitantes locais, dravidianos (povo de pele preta). Quando se estabeleceram às 

margens dos rios Indo e Ganges, desenvolveram a agricultura e formaram Estados 

Independentes. Os invasores organizaram a estrutura social do Estado em seu benefício. 

A religião predominante era o bramanismo, possuindo o Brama como divindade 

principal, justificando a organização social pelo sistema de castas, onde o homem nasce 

predestinado a ocupar determinada posição social, pertencer a determinada casta. Acreditavam 

que a alma de uma pessoa renasceria em outro corpo e que, de acordo com a sua conduta em 

vida, poderia pertencer a uma casta superior ou inferior. As castas sociais eram as seguintes: 

-Brâmanes, ou sacerdotes, considerados os intermediários entre os deuses e os homens. 

Ocupavam a posição mais importante na sociedade e eram considerados a casta mais pura; 

-Xátrias, ou guerreiros, que ocupavam altos cargos públicos; 

-Vaicias, que eram camponeses livres, pastores, agricultores e artesãos; 

-Sudras, que formavam o setor mais baixo da população. 

 Um príncipe chamado Sidarta Gautama, nascido no norte da Índia, próximo as fronteiras 

do atual Nepal, aos 29 anos de idade abandonou seu reino, renunciando a sua posição social 

privilegiada. Consagrou-se a busca de valores mais elevados e ao serviço voltado para o 

próximo. Condenava o sistema de divisão em castas, alegando ser esse sistema responsável por 

preconceitos, exploração e sofrimento dos homens. Gautama incentivava os homens a 

praticarem a meditação e o desprendimento em relação as coisas materiais. Tornou-se Buda, o 

Iluminado. Essa nova religião, o budismo, foi ganhando adeptos, até que, no século III a.C., foi 

considerada religião oficial. Da Índia o budismo se difundiu para outras partes do mundo, a 

China, o Japão e o Sudeste Asiático.  

 

1.5. Persas 
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 Estabelece-se em meados de 2.550 anos AP, entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Seu 

império era dividido em satrapias, unidades administrativas implantadas nas áreas 

conquistadas, eram dirigidas por um sátrapa e pagavam altos impostos ao governo persa. A 

cultura, língua e religião das satrapias costumava ser diferente já que era permitido manter a 

forma original dos povos conquistados.  

 Seu comércio era muito forte e desenvolvido e também produziam tapeçarias e tecidos 

finos, para sua melhoria eram construídas estradas. 

 

 

 

 

1.6. Grécia 

1.6.1. Período Pré-homérico (séculos XX-XII aC) 

O período pré-homérico origina o desenvolvimento da civilização grega que fora 

constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade que invadiram a região: 

cretenses, aqueus, jônios, eólios e dórios. Corresponde a uma fase inicial de povoamento da 

Grécia. 

Assim, com a influência cultural desses povos surge a cultura grega, num período de 

quase 100 anos, marcando essencialmente, as invasões de diversos povos indo-europeus 

(arianos). 

Inicialmente, esses povos foram conquistando áreas próximas ao sul da península 

Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu e, nesse período, ocorreu a primeira 

diáspora grega, ou seja, a dispersão da população grega em diversas partes. 

Os aqueus foram os primeiros a chegar e dominar parte dos povos que habitavam tais 

regiões, fundando a cidade de Micenas, um importante centro político, econômico e cultural da 

época. 

Além de Micenas, Argos e Tirinto tiveram um papel preponderante na história. Os 

aqueus representavam uma civilização muito belicosa que, aos poucos, foi conquistando 

diversos locais. 

Assim, conquistaram a ilha de Creta invadindo a cidade de Cnossos e derrotaram a 

cidade de Troia. Por esse motivo, a civilização que se desenvolve durante esse período é 

denominada de "civilização creto-micênica", com a união da cultura cretense (minoica) e dos 

aqueus. 
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Com a chegada de outros povos, a civilização desenvolvida pelos aqueus se miscigenou 

com a dos jônios e eólios, mantendo uma relação pacífica. 

Mais tarde, os dórios, povos de tradição belicosa e militar que detinham as técnicas do 

metal, invadiram e destruíram diversas cidades da região da Hélade, na parte continental da 

Grécia. 

Esse fato gerou o que ficou conhecido como a “primeira diáspora grega”, com a 

migração de diversos povos, pondo fim ao período pré-homérico e dando início ao período 

homérico. Isso favoreceu a formação de várias colônias gregas em diversas regiões. 

 

1.6.2. Período Homérico (séculos XII-VIII aC) 

Com a invasão dos povos dórios nas regiões gregas, a sociedade da época sofreu no 

período anterior a diáspora grega (dispersão de diversos povos), visto a maneira violenta que 

eles tomaram e destruíram diversas cidades da Hélade grega. 

Após esse evento, que pôs fim ao período anterior (pré-homérico), a sociedade grega 

passa por uma fase de reestruturação, que tem início com o período homérico. 

Assim, diversas colônias gregas são fundadas e surgem os genos, um tipo de 

organização social familiar desenvolvido a partir desse período. Em outras palavras, essa fase 

marcou a substituição da cultura micênica pela gentílica (dos genos). 

As principais características dos genos eram: sistema fechado, autônomo e 

autossuficiente (independência econômica), de forma que o trabalho coletivo era realizado por 

membros da mesma família. 

Eles eram comandados pelo Pater, o chefe e autoridade máxima dessas organizações 

que possuía autoridade política, militar e religiosa. Assim, os genos eram sociedades patriarcais, 

cujos membros compartilhavam laços consanguíneos. 

Nos genos, os bens eram comuns a todos os habitantes, ou seja, era baseado numa 

sociedade igualitária, donde seus membros (os gens) cultivavam as terras e criavam animais 

para o sustento de todos. 

No entanto, esse sistema de organização econômica e social entrou em decadência, 

levando a “segunda diáspora grega”. 

A desestruturação das comunidades gentílicas ocorreu porque a população foi crescendo 

e almejou melhores condições de vida. Assim, com o passar do tempo, o trabalho nos genos 

não suportava alimentar toda a população. 
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Da mesma forma que ocorreu na primeira diáspora grega, ou seja, a fundação de diversas 

colônias, no período homérico esse fator também é propulsionado com a dispersão de diversos 

povos, dando origem a importantes cidades-estado como Bizâncio, Marselha, Nápoles, 

Siracusa, dentre outras. 

Além disso, a decadência dos genos possibilitou uma fragmentação social e econômica 

tendo em conta a proximidade com os chefes dessas organizações, que por fim, levou a uma 

nova estrutura social dividida em: eupátridas (bem-nascidos), georgóis (agricultores) e thetas 

(marginais). 

Surge, portanto, as classes sociais e a propriedade privada na Grécia Antiga, pondo fim 

ao período homérico e dando início ao período arcaico. 

 

1.6.3. Período Arcaico (séculos VIII-VI aC) 

Com o fim do período homérico e do declínio das comunidades patriarcas dos genos, a 

expansão das cidades-estado dominou esse período da história grega. 

Estudos apontam que nesse período existiam mais de cem cidades-estados na Grécia 

Antiga. 

Começa a despontar a democracia, principalmente na cidade de Atenas, e também a 

surgir uma sistematização das legislações. 

Surge o conceito de sociedade privada na sociedade grega, a qual era comandada pelos 

proprietários de terra. 

Foi a partir desse período que os antigos genos foram transformados em unidades 

políticas maiores chamadas de polis ou cidade-estado. 

Controladas por uma aristocracia proprietária de terras, esses núcleos urbanos, aos 

poucos se tornaram importantes centros comerciais do mundo grego. Cada uma delas possuía 

autonomia e independência das quais as maiores e mais prósperas foram Esparta e Atenas. 

Além disso, de uma economia agropastoril que predominou o período anterior, o 

comércio passa a ser uma das mais importantes fontes econômicas. 

Como a população aumentava e as terras cultiváveis disponíveis eram limitadas, as 

cidades-gregas fundam colônias ao longo do Mar Mediterrâneo. 

Nessa fase, a arte grega atinge o apogeu com a construção de templos, a expansão da 

pintura, da escultura e do artesanato (sobretudo dos objetos de cerâmica). 
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Trata-se de um período crucial para a filosofia, pois os autores deixam de buscar as 

explicações em mitos e usar a razão para entender o mundo. 

O período arcaico é o apogeu das consultas aos deuses, especialmente através dos 

oráculos. 

O mais conhecido era o Oráculo de Delfos, onde pessoas de todas as condições sociais, 

acudiam para receber mensagens, ditas pelas pitonisas, do próprio deus Apolo. 

Os Jogos Olímpicos surgem no período arcaico. Além de reunir competidores de diversas 

partes, era declarada uma trégua em todos os conflitos em curso. 

 

1.6.4. Período Clássico (séculos VI - IV aC) 

Nesse período ocorre o ápice ateniense e um dos motivos terá sido 

o apogeu da filosofia grega. 

Trata-se de uma importante fase para a Grécia, que foi marcada pelas disputas de 

domínio mediante duas guerras. Uma delas aconteceu no início e teve o nome de Guerras 

Médicas, em que venceram os gregos. A outra aconteceu no fim e teve o nome de Guerra de 

Peloponeso, em que os espartanos venceram os atenienses. 

Pelo fato de o domínio ora estar nas mãos de um povo, ora nas mãos de outro, o período 

clássico é também conhecido como o Período das Hegemonias. 

As guerras adquirem uma grande importância. As Guerras Médicas, a primeira, cujo 

início ocorre em 490 e a segunda, em 470 aC - conferem a hegemonia aos gregos, que ao sair 

vencedores - apesar de serem em menor número - passam a dominar o comércio do Mar Egeu, 

antes dominado pelo poderoso império persa. Assim, nessa época, a civilização grega vive o 

seu apogeu. A Guerra de Peloponeso, que teve a duração de 27 anos, com início em 431 aC - 

resultou no declínio da exemplar civilização grega. 

Nesta, a luta foi um conflito interno entre Atenas e Esparta. A Liga de Delos havia sido 

criada para proteger os gregos dos persas acabava beneficiando Atenas em detrimento das 

outras cidades gregas. Desta forma, Esparta cria a Liga de Peloponeso tendo como objetivo 

alcançar a superioridade na Grécia, e a vence. 

O regime político passa de democrático para autoritário e começa a queda dos gregos, 

que anos depois é invadida pelos macedônios. 

No período em que a cidade de Atenas alcança o imperialismo - no seguimento da 

criação da Liga de Delos - Atenas prende inúmeros militares, que passam a trabalhar para eles 

de forma escrava. Daqui resulta o tempo livre para os cidadãos atenienses. 
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Os atenienses passam a se dedicar à política, que era discutida em público 

na polis - cidade-estado grega. Todavia, com o passar do tempo não era somente de política que 

se tratava, mas todos os assuntos iam sendo discutidos, pensados e investigados. 

Progressivamente, do uso do raciocínio decorreu a transição do pensamento mítico para 

o pensamento racional, surgindo assim a Filosofia – origem de todas as ciências. 

O período clássico foi salutar no campo das artes, quando a escultura grega, bem como 

a arquitetura passam pela sua fase mais abundante. 

 

1.7. Roma 

A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores 

impérios da Antiguidade. 

Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida 

política e econômica da região. 

A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em 

sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéias, herói troiano, que fugiu para a Itália após a 

destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 aC 

Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéias, foram jogados 

no rio Tibre, por ordem de Amúlio, usurpador do trono. 

Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para 

destronar Amúlio. 

Os irmãos receberam a missão de fundar Roma, em 753 aC Rômulo, após 

desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. 

Na realidade, Roma formou-se da fusão de sete pequenas aldeias de pastores latinos e 

sabinos situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos chegou a ser 

uma verdadeira cidade-Estado. 

 

1.7.1. Monarquia (753 a 509 aC) 

Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por três classes sociais: 

-os patrícios, a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra; 

-os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos 

proprietários; 
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-os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e os plebeus, e eram prestadores 

de serviços. 

Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. 

Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por trinta chefes de famílias 

do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, 

recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos a Assembleia Curiata deteve 

mais poder que o Senado. 

O Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis 

apresentadas pelo monarca. 

As lendas narram os acontecimentos dos sete reinados da época. Durante o governo dos 

três últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. 

A aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios. Em 509 a.C., o último 

rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. 

 

1.7.2. República Romana (509 a 27 aC) 

A implantação da república significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder 

político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, ocupadas pelos 

patrícios. 

A república romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os 

patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, 

mantendo os plebeus sob sua dominação. 

Entre 449 e 287 aC os plebeus organizaram cinco revoltas que resultaram em várias 

conquistas: Tribunos da plebe, Leis das XII tábuas, Leis Licínias e Lei Canuleia. Com essas 

medidas, as duas classes praticamente se igualaram. 

A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península 

Ibérica a partir do século IV a.C. 

A segunda etapa foi o início das Guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras 

Púnicas (264 a 146 aC). Em 146 aC Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de cem 

anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. 

Na República romana, a escravidão era a base de toda produção e o número de escravos 

ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. 

Uma das principais revoltas escravos foi liderada por Espártaco entre 73 a 71 aC à frente 

das forças rebeldes, Espártaco ameaçou o poder de Roma. 
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Para equilibrar as forças políticas, em 60 aC, o Senado indicou três líderes políticos ao 

consulado, Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro Triunvirato. 

Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo Triunvirato constituído por Marco 

Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. 

As disputas de poder eram frequentes. Otávio recebeu do senado o título de Príncepes 

(primeiro cidadão) foi a primeira fase do império disfarçado de República. 

 

1.7.3. Império Romano (27 aC a 476 dC) 

O poder foi exercido pelos imperadores, figuras que detinham 

o mando político, militar e religioso sobre todo o território romano. O tripé do poder político 

em Roma passava pelo imperador, responsável pela administração de todo o império; 

pelo exército, responsável pela manutenção da ordem interna e das campanhas de conquistas; e 

pelos governos das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder nessas 

regiões. 

A economia sustentava-se pelo que era produzido nas províncias conquistadas. Sendo 

assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península 

Ibérica e no norte da África, por exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o 

funcionamento dessa economia, uma vez que toda a sua produção dependia dessa atividade. 

Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquista que os romanos 

realizavam. Era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma 

produção de riquezas constante. Por isso, o poder centralizado em Roma intervia 

constantemente nelas como forma de garantir a sua produtividade e as suas riquezas. 

Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar. 

Num período de apenas meio século (235 a 284) Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram 

assassinados 

Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus 

filhos Honório e Arcádio. 

Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com 

o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. 

Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto 

foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade 

para a Idade Média. 
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Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 

1453. 

 

 

 

Fonte: https://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/2014/12/20180102-america-

pre-colombiana.jpg 

 

1.8. Maias 

A civilização maia é a mais antiga das grandes culturas pré-colombianas, com origens 

que remontam possivelmente ao século XVI aC. Estendeu-se pelo sul da península de Iucatã 

(no atual México) e em parte da Guatemala e de Honduras. Seu apogeu deu-se entre os séculos 

III e IX dC. 

Herdeiros dos olmecas, um dos primeiros povos organizados da América, os maias 

viviam em cidades-estados independentes, que controlavam territórios próprios e falavam 

línguas diferentes. No entanto, estavam confederadas na chamada Liga de Mayapán, que 

conseguiu manter o equilíbrio entre as diferentes cidades por aproximadamente duzentos anos. 
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A sociedade era encabeçada por sacerdotes e nobres guerreiros. Os camponeses 

constituíam a maior parte da sociedade e viviam nas terras que cultivavam. Também existiam 

artesãos especializados e escravos, geralmente prisioneiros de guerra. 

A família era a unidade social fundamental, e a economia baseava-se na agricultura, 

sendo os principais itens cultivados o milho, o algodão e o cacau, que chegou a ser utilizado 

como moeda. Nas atividades artesanais destacaram-se os trabalhos em jade, os tecidos e os 

cestos. O florescimento do artesanato possibilitou um próspero comércio com os povos 

vizinhos. 

Os maias tinham conhecimentos bastante avançados de astronomia, de matemática e de 

arquitetura, e desenvolveram uma escrita que só começou a ser decifrada no final do século 

XIX. 

Os ricos sacerdotes idealizaram um sistema de numeração vigesimal que empregava o 

zero, e suas noções de astronomia permitiram-lhes conceber um calendário de 365 dias e 

observar o céu a partir de pirâmides escalonadas elevadas. 

Os maias construíram grandes templos e palácios que eram adornados com ricos 

afrescos. Uma das principais cidades maias era Tikal, cujos palácios e templos em forma de 

pirâmide se destacavam. 

No sítio arqueológico de Bonampak (Chiapas, no México) fica uma das amostras mais 

bem-conservadas da pintura mural maia. Nas pinturas ali preservadas, estão representados 

distintos rituais maias, como a apresentação do herdeiro do trono à Corte e o sacrifício dos 

inimigos vencidos em batalha. 

  Politeístas, entre seus principais deuses estavam Chac, o deus da chuva; Centeotl, o deus 

do milho; e Kuculcan, o deus do vento. Em sua honra faziam-se sacrifícios humanos, danças e 

jogos, entre os quais se destacou o jogo de bola. 

Com origem que remonta a 5 mil anos, o jogo de bola dos maias era ao mesmo tempo 

uma cerimônia religiosa e um espetáculo. Era jogado por duas equipes opostas, com uma bola 

de borracha dura que deveria ser passada por um anel de pedra preso a uma parede em cada 

lado do campo. 

Quando os espanhóis chegaram à península de Iucatã, no século XVI, os maias estavam 

imersos em um período de decadência que os levou à sua dissolução e cujas causas ainda 

permanecem bastante obscuras. 
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Várias hipóteses já foram levantadas: guerras entre as cidades, disputas internas pelo 

poder político, revoltas sociais, invasões de outros povos, esgotamento do solo, seca 

prolongada. 

 

1.9. Astecas 

Os astecas formaram um poderoso império no local que hoje é o México. Eles se 

organizavam em uma confederação de cidades – Texcoco, Tlacopán e Tenochtitlán (onde 

morava o imperador). Como o povo asteca era guerreiro, sua dominação estendeu-se por 150 

anos, até sua conquista por Fernão Cortez entre 1519 e 1523. Graças a essa organização militar, 

os astecas construíram um império que abrangia 500 cidades e 15 milhões de habitantes. 

O imperador asteca tinha um poder ilimitado, e os sacerdotes e guerreiros, principal 

apoio imperial, eram as camadas sociais mais influentes. Artesãos, agricultores e servidores 

públicos formavam a maior parte da população, havia também escravos, em sua maioria 

prisioneiros de guerra, que constituíam mão-de-obra para a agricultura e o transporte. 

A sociedade asteca valorizava a guerra e era por meio dela que os pobres podiam 

ascender socialmente: a bravura demonstrada em combates era recompensada com títulos, 

terras e escravos. 

As cidades astecas funcionavam como grandes centros de troca. Nos mercados, eram 

comercializados produtos agrícolas, carne, vestimentas e utensílios em geral. A moeda era a 

semente de cacau, cujo produto, o chocolate, era muito valorizado e considerado a bebida dos 

deuses. 

A educação era muito importante para os estratos sociais superiores, que aprendiam 

religião, história e música, bem como a ler e a escrever (a sociedade asteca desenvolveu uma 

espécie de escrita pictográfica). 

Os astecas dedicavam-se à astronomia, tendo determinado com grande precisão as 

trajetórias do Sol e da Lua e previsto eclipses. A observação do céu lhes permitiu também prever 

as geadas e estabelecer as características dos ventos dominantes, o que era bastante útil para a 

agricultura e o bem-estar do Império. 

Os astecas incorporaram à sua religião vários deuses de povos conquistados. Os deuses 

que mais cultuavam eram Quetzalcóatl, “serpente de plumas”, criador da Terra e das pessoas, 

e Huitzilopochtli, deus do Sol e da guerra, aos quais ofereciam sacrifícios humanos. 

Apesar de sua prosperidade, os povos dominados pelos astecas ficaram descontentes. O 

suporte da economia do Império era o recolhimento de impostos dos povos vencidos, prática 
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que, aliada aos sacrifícios humanos, fez com que os astecas fossem odiados e temidos pelos 

povos a eles submetidos. 

Por esse motivo, Fernão Cortez, que contou com o apoio das populações que se aliaram 

aos conquistadores, conseguiu dominar o Império Asteca em apenas três anos. 

 

1.10. Tawantinsuyu (Império Incaico) 

Os incas fundaram o império mais extenso da América pré-colombiana. Com uma 

impressionante organização, um poderoso exército e um grande sistema de comunicações, 

controlaram amplos territórios. 

Na área andina, mais precisamente na região de Cuzco (atual Peru) e tendo como 

precedentes as culturas nazca e mochica, nasceu o Império Incaico. Seu fundador foi Manco 

Capac, o primeiro Inca, considerado Filho do Sol. 

Em tomo do ano 1200, Capac dominou as tribos de Cuzco, e seus sucessores estenderam 

a conquista inca rumo ao norte e ao sul, ao longo da Cordilheira dos Andes. 

Na época em que era mais amplo, o Império Incaico englobava os atuais Peru, Bolívia, 

parte do Equador, o noroeste da Argentina e o norte do Chile. 

O território compreendido pelo Império abrangia uma área de 3.500 quilômetros no 

sentido Norte-Sul e 800 quilômetros no sentido Leste-Oeste. Sua população variava entre 3 e 

16 milhões de pessoas. 

Quando os europeus chegaram à América, sua população viviam uma época de grande 

esplendor. Entretanto, a conquista do aventureiro espanhol Francisco Pizarro resultou no fim 

do império e na submissão dos incas aos espanhóis. 

Os incas criaram um império vastíssimo, devido à eficiência de seu exército e à sua 

magnífica organização imperial, embora provavelmente não conhecessem a escrita. 

O Império, chamado de Tahuantinsuyu (“o mundo dos quatro cantos”), era dividido em 

províncias governadas por grandes senhores, um dos quais residia na corte do Inca, em Cuzco, 

para garantir a lealdade da província. 

As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de 

estradas com mais de 40 mil quilômetros (dos quais só foram descobertos 25 mil, até o 

momento) e de um serviço de correios. 

Para registrar a produção agrícola, os Tawantinsuyu desenvolveram um complexo 

sistema para números, os quipus, uma espécie de registro feito por meio de cordões longos com 

nós de cores diferentes. 
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A unidade do Império era garantida por um sistema de caminhos percorridos por 

mensageiros, que circulavam por etapas, levando as mensagens imperiais e as informações nos 

quipus. Para defender as cidades, construíram-se grandes fortalezas de pedra, de onde se 

vigiavam os arredores. 

A sociedade organizava-se em clãs formados por centenas de pessoas unidas por laços 

de parentesco. Encabeçando a sociedade estava o Inca, o chefe supremo. Havia diferentes 

grupos sociais: os nobres (sacerdotes, militares e políticos), o povo (os não-nobres), os servos 

e os escravos. 

Os Tawantinsuyu, que plantavam milho e batata, criaram sistemas de irrigação e 

construíram terraços para cultivar as encostas das montanhas andinas. Além disso, cuidavam 

de rebanhos de lhamas e de alpacas, dos quais obtinham alimento e matéria-prima para 

confeccionar tecidos. Também usavam o gado como meio de transporte. As roupas do Inca e 

dos membros da alta nobreza eram feitas com lã de vicunha, que era mais fina. 

A metalurgia do cobre e do ouro teve grande desenvolvimento, assim como a cerâmica, 

que era decorada com figuras humanas, animais e motivos florais ou geométricos. 

Politeístas, adoravam vários deuses, entre eles Viracocha, o criador de todas as coisas; 

Mama Quilla, a Lua; e, sobretudo, Inti, o deus Sol. 

Se destacaram pelo trabalho em pedra, especialmente a arquitetura, tendo moldado e 

talhado em grande escala. Um bom exemplo desse tipo de trabalho é o monumental Templo do 

Sol, em Cuzco, embora também tenham realizado várias obras menores. 

Por ocasião da conquista espanhola, os cronistas descreveram as extraordinárias estátuas 

e esculturas feitas de ouro e prata, muitas delas destruídas pelos europeus para aproveitar os 

metais preciosos. 

A maior parte das peças de arte que não se perderam foi enterrada com os mortos, para 

servir de oferenda, ou usada nas cerimônias religiosas. Eram imagens de ouro e de prata 

cobertas com vestimentas tecidas para essa finalidade, 

O tecido constituía outra arte de grande significado para os incas, caracterizando-se por 

seus desenhos geométricos e seus enfeites de cores brilhantes. Em alguns tecidos aparecem 

símbolos que podem ser interpretados como uma forma de escrita. Além disso, havia um forte 

comércio baseado no intercâmbio de tecidos. 
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