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Ementa: A História demonstra que os espaços e os poderes transformaram-se ao longo do 
tempo. Tanto na Antiguidade como na Idade Média encontramos âmbitos espaciais de 
significativa relevância para o desenvolvimento sociopolítico, econômico e cultural das 
sociedades constituídas naqueles momentos históricos. De fato a polis/ciuitas teve um 
papel destacado no processo de hegemonia levado a cabo por atenienses e romanos, por 
exemplo. Nosso interesse é o de analisarmos como aqueles espaços comunitários e 
coletivos eram estruturados e quem neles atuava. Além dessa ambiência urbana, interessa-
nos também averiguar como tais espaços eram subdivididos no mundo rural, na grande, na 
média e na pequena propriedade, e que agentes sociojuridicos participavam nas atividades 
de produção.  
 

PROGRAMA. 
 
1 – Conceitos e abordagens: a História como aliada da Geografia.  
 
2 – A polis grega e a ciuitas romana: peças relevantes para o desenvolvimento das 
sociedades políticas nas épocas arcaica, clássica, helenística e tardia. 
. Organização dos espaços urbanos: os exemplos de Atenas e de Roma. 
. Modelos e suas heranças: das fundações coloniais romanas às ciuitates – os exemplos na 
Hispania romana. 
. Os grupos sociopolíticos e a sua participação nos espaços políticos, econômicos, culturais 
e religiosos. 
 
3 – O ambiente rural: valores culturais e importância econômica. 
. A grande propriedade rural romana: a Villa. Sua dimensão e sua organização interna. 
. A média e a pequena propriedade rural romana. Sua dimensão e sua organização interna. 
. Uma interessante derivação: o Mosteiro/Cenóbio e a comunidade monástica.  
. Os cargos e as funções existentes na propriedade rural romana e as suas transformações. 
. Os Uici, os Castra e os Castella: outros exemplos comunitários no mundo rural. 
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