HISTÓRIA ANTIGA
FATORES CENTRÍPETOS E CENTRÍFUGOS DOS IMPÉRIOS

Os itens listados a seguir tentam fazer um balanço-resumo dos fatores que
provocavam o fortalecimento dos impérios da Antigüidade (fatores centrípetos) bem
como os fatores que os enfraqueciam (fatores centrífugos). Todos os impérios, em
menor ou maior grau, e segundo suas especificidades históricas, experimentaram tais
fatores.
O importante aqui é tentar compreender as contradições internas que
empurravam as civilizações para a expansão e – por extensão – o domínio de outras
civilizações. Na Antigüidade, quem não dominava era dominado. Igualmente
importante é tentar compreender as contradições que provocavam o enfraquecimento
dos impérios, deixando-os vulneráveis às invasões de impérios mais fortes. Tais
fatores ou contradições são internos (endógenos) e externos (exógenos).
FATORES CENTRÍPETOS
1 – Expedições militares para saque e busca de matérias-primas.
2 – Expedições militares para conquista e anexação de territórios.
3 – Expedições militares para busca de escravos e ouro.
4 – Expansão territorial para conquista de faixas protetoras.
5 – O crescimento da burocracia do Estado exige financiamento, o que empurra o
próprio Estado para novas conquistas. O fim da expansão produz crises internas.
FATORES CENTRÍFUGOS
1 – Rivalidades étnicas.
2 – Escravidão temporária para pagamento de dívidas provocava revoltas camponesas.
3 – Rebeliões camponesas contra a exploração da aristocracia (aumento da tributação),
contra castigos e humilhações.
4 – O recrutamento de camponeses para a guerra empobrece a classe dos camponeses.
5 – Rebeliões de escravos.
6 – Nas rebeliões, obras hidráulicas (Egito, Mesopotâmia) eram destruídas,
enfraquecendo o Estado.
7 – Aumento do poder local (exemplo: no Egito, o dos nomarcas).
8 – Revoltas de regiões dominadas (por exemplo, contra o aumento de tributos), que
fazem alianças contra o império.
9 – Disputas pelo poder, produtoras de guerras civis. Em Roma, por exemplo, guerras
civis entre legiões.
10 – Corrupção.
11 – Crise social.
Obs.: Sempre que o Estado se enfraquecia, era invadido por nômades ou por outros
impérios.
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