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A importância do mar Mediterrâneo na Antiguidade 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, capítulos 7, 8, 9 e 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é ajudar o aluno a compreender a importância do mar 

Mediterrâneo para a Grécia e a Roma antigas, fazendo-o perceber sua relevância para o 

desenvolvimento do comércio, da economia e da cultura e para a expansão grega e romana. Com isso, 

os alunos podem compreender as dinâmicas de circulação da Antiguidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a importância do mar Mediterrâneo para os gregos e romanos antigos. 

• Compreender como ocorreu a expansão marítima e comercial na Grécia e na Roma 
antigas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

O Mediterrâneo como espaço de 
interação entre as sociedades da 
Europa, da África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas 
no Mediterrâneo e seu significado. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O mar Mediterrâneo 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, dispostas em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, mapa político atual da região 

banhada pelo mar Mediterrâneo, mapa da Grécia antiga e suas colônias, mapa da Roma antiga e das áreas conquistadas 

pelos romanos 
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Aula expositiva: O Mediterrâneo e sua importância (45 minutos) 

Inicie a aula com uma roda de conversa e mostre aos alunos um mapa com a divisão política 

atual da região banhada pelo mar Mediterrâneo (previamente pesquisado). Peça à turma que observe 

o mapa e identifique os países que fazem parte dessa região. Em seguida, mostre um mapa 

(previamente pesquisado) da Grécia antiga e suas colônias, no qual seja possível observar a 

representação do Mediterrâneo e todos os territórios banhados por ele. Peça aos alunos que analisem 

os dois mapas e compararem as cidades e os países identificados em cada um deles, observando, entre 

outras coisas, se o nome desses territórios mudou e se as terras que pertenciam à Grécia antiga 

permanecem as mesmas nos dias atuais. Oriente-os a observar as diferenças ocorridas com o passar 

do tempo, começando pelos territórios que pertenciam à Grécia, que foi dominada pelos romanos, e 

chegando aos dias atuais. 

No momento seguinte, explique que o mar Mediterrâneo foi o espaço em que se deu a 

expansão comercial e marítima tanto dos gregos como dos romanos antigos. 

Para os gregos, que haviam desenvolvido um importante conhecimento naval (incluindo o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de embarcações, a utilização dos astros para orientação e a 

criação e o aprimoramento de instrumentos de navegação), a expansão marítima foi importante e, 

com ela, a ampliação comercial, que proporcionou o contato com outras culturas e povos e favoreceu 

a expansão cultural e territorial e o enriquecimento das cidades-Estado gregas. Colônias foram criadas 

em diversas regiões e, com elas, portos estratégicos nas rotas de navegação. Os gregos passaram a 

importar produtos como linho, trigo, papiro e especiarias e, por sua vez, exportavam produtos como 

azeite e vinho. A expansão marítima e a colonização resultaram no desenvolvimento naval e no 

surgimento de dois grupos sociais: o dos os mercadores (ricos) e o de uma camada média, composta 

por artesãos, armadores e trabalhadores assalariados.  

Retome o mapa atual da região mediterrânica e mostre aos alunos um mapa do Império 

Romano e sua abrangência. Compare-os, assim como feito com os mapas da Grécia. Comente com os 

alunos que, no Império Romano, a forma mais efetiva de transportar as mercadorias era pelo mar, já 

que era possível levar uma quantidade muito maior de produtos do que por via terrestre e em menos 

tempo. Os romanos dominaram todo o comércio no Mediterrâneo, construíram portos e faróis ao 

longo de suas rotas marítimas, conquistaram territórios por meio de guerras e, assim, expandiram seu 

império. Com a expansão do comércio, surgiu um novo grupo social, derivado em sua grande maioria 

de plebeus e patrícios falidos, que passaram a ser conhecidos como comerciantes. 

 

Aula 2 – Embarcações gregas e romanas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: laboratório de Informática ou biblioteca e sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em duplas ou trios nas mesas com computadores ou nas mesas da 

biblioteca 
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Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, sala de Informática ou 

biblioteca, cartolinas ou papel kraft, canetas coloridas, impressões de imagens e mapas para compor a apresentação, 

tesoura com pontas arredondadas e cola (se possível, a pesquisa poderá ser mostrada por meio de uma apresentação 

multimídia) 

Esta aula foi pensada para ser realizada no laboratório de Informática. Caso não seja possível, leve os alunos para 

pesquisar na biblioteca da escola. 

Atividade: Pesquisa sobre embarcações (45 minutos) 

Comece a atividade explicando aos alunos que desde a formação dos primeiros agrupamentos 

humanos, os povos que viviam em regiões litorâneas acabaram por desenvolver a pesca e o comércio 

utilizando embarcações. As técnicas de navegação e produção foram aprimoradas de acordo com as 

necessidades dos povos que as utilizavam. 

Oriente os alunos a pesquisarem os tipos de embarcação que gregos e romanos utilizavam na 

Antiguidade. Divida a sala em dois grandes grupos: o primeiro deverá pesquisar as embarcações gregas 

e o outro, as embarcações romanas. 

Subdivida cada grupo em outros dois e peça a cada um que pesquise um aspecto: embarcações 

comerciais – que tipos existiam, que rotas marítimas percorriam e com que cidades faziam negócios; 

e embarcações de guerra – que tipos existiam e de quais conflitos participaram. 

Oriente-os a organizar as informações coletadas com o grupo, estabelecendo qual será a 

ordem das informações apresentadas, onde as imagens serão dispostas, caso sejam encontradas, e a 

ordem de fala de cada membro do grupo. A apresentação, que será realizada na aula seguinte, poderá 

ser feita por meio de cartazes ou de projeção multimídia. 

A pesquisa servirá para ampliar o tema estudado na sequência, ajudando os alunos a perceber 

a importância do mar Mediterrâneo de modo geral e para o desenvolvimento e aprimoramento das 

embarcações na Antiguidade. 

 

Aula 3 – Apresentação das pesquisas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, enfileiradas, viradas para a lousa e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: apresentações produzidas pelos alunos e, caso haja disponibilidade, projetor 

multimídia 

Atividade 1: Apresentação da pesquisa (30 minutos) 

Nesta aula, serão apresentadas as pesquisas feitas na aula anterior. Organize o tempo de cada 

apresentação para garantir que todos os grupos se apresentem. É importante incentivar os alunos a 

apresentarem suas produções para os colegas no tempo combinado, na medida em que essa ação 

estimula o aprendizado, contribui para a organização das ideias e aprimora a oralidade. 
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Primeiro, deverão ser apresentadas as pesquisas sobre os gregos. Em seguida, serão 

apresentadas as pesquisas sobre os romanos. Incentive os colegas que estão assistindo a interagir e a 

fazer perguntas. 

Atividade síntese: Produção textual (15 minutos) 

Finalize a aula pedindo aos alunos que escrevam breves frases sobre o que foi apresentado 

pelos colegas, resumindo o que eles aprenderam a respeito das embarcações gregas e romanas na 

Antiguidade. Reserve os minutos finais para que os alunos que desejarem compartilhem suas 

produções textuais com a turma. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender que o 

Mediterrâneo foi um espaço importante no processo de expansão marítima e comercial dos gregos e 

romanos na Antiguidade. Em um segundo momento, é esperado que eles sejam capazes de pesquisar 

as informações necessárias sobre as embarcações utilizadas no contexto trabalhado na sequência e 

apresentá-las aos colegas de classe, finalizando com uma produção textual de síntese, que pode ser 

utilizada também como material para a aferição do objetivo de aprendizagem. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Comente o que a expansão marítima proporcionou: 

a) para os gregos antigos. 

b) para os romanos antigos.  

2. Com a expansão marítimo-comercial, novos grupos sociais surgiram tanto na Grécia como na Roma 
antigas. Que grupos foram esses? 
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Gabarito das questões 

1.  

a) Espera-se que o aluno explique que os gregos desenvolveram um grande conhecimento 

naval e ampliaram suas relações comerciais, o que proporcionou contato com outras cidades 

e povos e favoreceu, portanto, a expansão cultural e o enriquecimento das cidades-Estado 

gregas. Criaram colônias e com elas portos estratégicos nas rotas de navegação, o que 

permitiu a importação e exportação de produtos. 

b) A expectativa de resposta é que o aluno comente que os romanos perceberam que a forma 

mais efetiva de transportar suas mercadorias era pelo mar, já que por ele era possível levar 

uma quantidade maior de mercadorias do que por terra e em menos tempo. Com isso, os 

romanos construíram a infraestrutura necessária em suas rotas marítimas. Por meio de 

guerras, dominaram o comércio do Mediterrâneo, conquistando territórios e ampliando seu 

império. 

 

2. Os grupos sociais surgidos foram: na Grécia, os mercadores, ricos, e as camadas médias compostas 
por trabalhadores assalariados, armadores e artesãos. Em Roma, derivados em sua grande maioria 
de plebeus e patrícios falidos, o novo grupo foi o dos comerciantes. 

 
 


