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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Disciplina voltada para a análise e o estudo do contexto histórico entre os séculos II e VIII, 

pretende oferecer uma definição do conceito de Antiguidade Tardia (Spätantike) a partir de uma 

perspectiva político-institucional com destaque a abordagem que envolve as concepções sobre 

mutações, transformações e readequações.  
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1 – Introdução: O que é História? Saber, Ciência ou Disciplina? Sua função e os seus objetivos. 

. As convenções historiográficas: elementos da cronologia histórica e os campos da História – Da 

Antiguidade a Contemporaneidade; Da História Política à História Social. 

. Os componentes do conhecimento histórico: os elementos da curta, da média e da longa duração 

(fato, conjuntura e estrutura; a superestrutura).  

. A História e a interdisciplinaridade: aproximações e distanciamentos. 

 

2 – A Antiguidade Tardia: elementos espaço-temporais. 

. Porque Antiguidade Tardia? Uma fase de continuidades e readequações ou uma época de 

rupturas e crises? Discussões historiográficas de um conceito complexo. 

. Porque a opção por uma abordagem político-institucional? 

. Definições e conceitos – do Imperium ao Regnum; do ciues ao christianus.  

 

3 – Os antecedentes: o mundo romano na época do Principado (séculos I – II) – De Trajano a 

Comodo (98 – 192). 

 

4 – O século III, período de mudanças: da crise do sistema polis/ciuitas à regionalização e a 

fratura do poder político imperial. 

 

5 – Um século de renovação: a renouatio imperii e a partilha da autoridade política no século IV 

(Diarquia, Tetrarquia e a Monarquia consorciada).  

. O Ocidente romano e o Oriente grego: dois Imperii, duas realidades culturais. 

 

6 – A desaparição política do Imperium dos romanos nos territórios ocidentais, os bárbaros e as 



heranças imperiais romanas nas Monarquias romano-bárbaras (séculos V – VIII). 

 

7 – A guisa de conclusão: novas construções políticas sedimentadas pela tradição tardo-antiga – 

A Primeira Idade Média ou Alta Idade Média.  
 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá compreender e analisar o processo histórico que caracteriza a passagem da Antiguidade 
Helenística à Idade Média, quando ocorrerão importantes transformações e readequações de ordem 
política, econômica e cultural no espaço do Mundo romano/Mediterrânico.  
  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Desenvolver estudos de perfil político-institucional que demonstrem a passagem da configuração do 
“Império” aos diversos “Reinos” herdeiros da tradição política romana.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e 
projetor multimídia, insumos de laboratório e softwares específicos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Avaliações: realização de debates em sala de aula, com textos pré-determinados (valem até 02 pontos 
na composição da nota de avaliação); 02 (duas) provas dissertativas, baseadas em extratos de fontes – 
vide o livro A Antiguidade Tardia. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época de 
transformações (séculos II – VIII) – e leituras de textos (valerão 08 pontos cada). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

. BROWN, Peter. O Fim do Mundo Clássico. De Marco Aurélio a Maomé. Lisboa: Verbo, 1972. 

. FRIGHETTO, Renan. A Antiguidade Tardia. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época de 
transformações (séculos II – VIII). Curitiba: Juruá Editora, 2012, 226 p. 
. ________________. Hispania Misera Effecta: a batalha do Guadalete (711) e a passagem da 
Antiguidade Tardia à Idade Média. In: GUIMARÃES, Marcella (Org.), Por São Jorge! Por São Tiago! 
Batalhas e narrativas ibéricas medievais. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p.19-48. 
. _________________. Cultura e Poder na Antiguidade Tardia Ocidental. Curitiba: Juruá Editora, 2000, 
153 p. 
. SILVA, Gilvan & MENDES, Norma (Org.). Repensando o Império Romano. Perspectiva Socioeconômica, 
Política e Cultural. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

. ZÉTOLA, Bruno. Política Externa e Relações Diplomáticas na Antiguidade Tardia. Curitiba: Editora 
UFPR, 2012, 301 p. 
. FERNANDES, Fátima Regina (Org.). Identidades e Fronteiras no Medievo Ibérico. Curitiba: Juruá 
Editora, 2013, 222 p. 
. GEARY, Patrick. O Mito das Nações. A invenção do nacionalismo. São Paulo: Conrad, 2005, 223p. 
. VEYNE, Paul. Quando nosso mundo se tornou cristão (312-394). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2011, 285 p.  
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