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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Nome do professor

Fábio Augusto Morales é professor de História Antiga da
Universidade Federal de Santa Catarina. Fez graduação em
História na Universidade de São Paulo, onde também
realizou mestrado e doutorado em História Social.
Pesquisou no mestrado a história da democracia ateniense,
tendo recebido o Prêmio História Social de melhor
dissertação no ano de 2009, e que resultou no livro "A
democracia ateniense pelo avesso" (Edusp, 2014). No
doutorado, pesquisou as transformações urbanas em Atenas
diante da incorporação ao império romano, pesquisa que
recebeu o Prêmio História Social de melhor tese no ano de
2015, e está sendo elaborada para publicação de livro. Tem
20 anos de experiência docente, tendo atuado na Educação
Básica entre 2001 e 2010, e na educação superior desde 2010,
período no qual foi professor de História Antiga e
Arqueologia na PUC-Campinas (2010-2017) e na
Universidade Federal de Santa Catarina (2018-presente). É
coordenador do Mithra - Laboratório de História Antiga
Global (UFSC), além de ser pesquisador do Laboratório de
Estudos sobre o Império Romano (USP), o Grupo de Estudo
Subalternos e Populares na Antiguidade (USP), o Centro
Ciro Flamarion Cardoso sobre o Pré-Capitalismo (UFF),
Laboratório de Migrações e História Ambiental (UFSC) e do
Grupo de Estudos sobre o Heraion de Delos (UNIFESP). Fez
parte de missões arqueológicas no Brasil e na Grécia, e
atualmente conduz projeto de pesquisa sobre as conexões
ambientais e históricas da ilha de Delos no período
helenístico.
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SOBRE O 
CURSO

Impérios, Cidades e Globalizações da Antiguidade

Apresentação do Curso

Nas primeiras décadas do século XXI, a globalização capitalista
permanece conectando de modo cada vez mais intenso as diferentes
sociedades de um globo. No entanto, diferente da impressão inicial, a
globalização não significou o fim das fronteiras, e muito menos
eliminou o papel os Estados Nacionais: pelo contrário, estas
instituições seguem sendo fundamentais nos processos de integração
e regionalização tanto econômica, quanto cultural. Quando situamos
este processo na longuíssima duração, vemos que estas dialéticas
(integração x desintegração, conexão x fronteiras, mundialização x
regionalização) são constantes da História, e os dilemas que
enfrentamos atualmente, em grande medida, já foram vividos, em
menor escala, por diversas sociedades do passado. O objetivo deste
curso é explorar as aventuras e desventuras das sociedades da
Antiguidade diante de suas próprias globalizações. As regiões que são
foco deste curso são o Mediterrâneo e o Oriente Próximo, abarcando
uma área que se estende do Afeganistão a Portugal; o período, do
início da Idade do Bronze (c. 3200 a.C.) à expansão islâmica (c. 700
d.C.). Ao longo das aulas, discutiremos as histórias das redes urbanas
imperiais mesopotâmicas, egípcias, fenícias, gregas e romanas,
inserindo-as em seus contextos maiores: estas sociedades não
estavam isoladas, mas interagiam por meio de campos econômicos,
políticos e culturais entre si e com as sociedades não-urbanas dos
arredores, que forneciam não apenas matérias-primas e força de
trabalho, mas também limites e fontes de renovação.
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Aula 09 – Um mundo dividido e
equilibrado: Roma, Pártia e Pérsia
como impérios universais
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Impérios, Cidades e Globalizações da Antiguidade

Aula 03 – O reino de Acade e o Estado
faraônico: os primeiros impérios?

Aula 04 – As redes urbanas no mar
Egeu: de Creta a Micenas

Aula 01 – História antiga,
eurocentrismo e história global

Aula 02 – O surgimento das
primeiras cidades

Aula 07 – Os persas e os outros Aula 08 – As globalizações do
período helenístico

Aula 10 – Encerramento do curso:
as globalizações antigas e a
globalização contemporâneo

Aula 05 – O colapso da Idade do
Bronze: o fim do mundo e os
mundos depois do fim

Aula 06 – Impérios e redes urbanas
da Idade do Ferro: neoassírios,
fenícios, gregos e etruscos
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Vídeos
Canal LABECA - Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga (MAE/USP) -
https://www.youtube.com/channel/UCtaIBXH99EMtKDJTv7h0cig
Canal MITHRA - Laboratório de História Antiga Global (UFSC) -
https://www.youtube.com/channel/UCyqXuJIUJMgPEl-9EzPQaSA
Canal "Quem somos nós?" -
https://www.youtube.com/channel/UCIj7UmUVFTFC9yXNiZoRmEgCanal
Zé Knust , playlist "História Profunda da Humanidade" -
https://www.youtube.com/watch?v=dDTssPCrNVo&list=PL8e8gpLMOAZE0
BBa008yiIvKpfEYCO6Q

Podcast
Podcasts:
Colunas de Hércules - https://anchor.fm/colunasdehercules
Diálogos Olimpianos - https://anchor.fm/dialogosolimpianos
Sapere Aude - https://anchor.fm/gabriela-soares-de-moura

Instagram
Subalternos e Populares na Antiguidade (USP) -
https://www.instagram.com/subalternosusp/
LEAO - Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental (UFRGS) -
https://www.instagram.com/leao.ufrgs/
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