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GRÉCIA 

Península Balcânica 

Relevo acidentado e recortado 



Condições geográficos 

Clima Mediterrânico: Invernos 

amenos e pouco chuvosos; Verões 

longos, quentes e secos. 

Relevo montanhoso: vales 

profundos; colinas áridas; poucas 

planícies férteis; costa muito 

recortada. 

Território compartimentado: 

milhares de ilhas. 



• Grécia Continental – Montanhosa, com planícies férteis. 

• Grécia Insular – Numerosas ilhas permitiam a navegação. 

• Grécia Peninsular – Litoral recortado por golfos e baías. 
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A Grécia – Principais atividades 

 

Agricultura subsistência 

 

Criação de gado ovino e caprino 

 

Pesca 

 

Artesanato 

 

Comércio Marítimo 
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Grécia - Comércio 

IMPORTAÇÕES 
 

 Trigo 

Gado 

Metais 

Marfim 

 Perfumes 

Madeira 

 Papiro 
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EXPORTAÇÕES 

 

 Vinho 

Azeite 

 Produtos de artesanato 
 



A Grécia – Origens 

• Período Pré-Homérico (séc. XX 2.000 – XII  1.200 a.C.) 

• Característica principal – Povoamento da Grécia 

• Os pelasgos foram os primeiros habitantes da Grécia 

• Por volta de 2.000 a.C. Os indo-europeus ou arianos 
começam a chegar a Grécia 

 
Aqueus – 2.000 – 1.700 a.C. 

 

Eólios e Jônios – 1.700 – 1.400 a.C. 

 

Dórios 1.200 a.C. 
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Formação do povo grego 

ou aqueus 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=sala19.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fsala19.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Ffigura5.png


Período Pré-Homérico (séc. XX 2.000 – XII  1.200 a.C.) 
 

• Dos indo-europeus os aqueus se destacaram 
fundando a cidade de Micenas. 

 

• Micenas foi a cidade que assistiu à transição da 
cultura cretense para a futura cultura grega. 

 

• Até a chegada dos dórios, Micenas (aqueus) vinha, 
dominando a costa balcânica e derrotando a 
civilização cretense.  
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Período Pré-Homérico (séc. XX 2.000 – XII  1.200 a.C.) 
 

• É  dessa época a Lenda do Minotauro 
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Período Pré-Homérico (séc. XX 2.000 – XII  1.200 a.C.) 

• Os micênicos, em processo de expansão pelo mar Egeu, 
entraram em choque com a cidade de Troia. 

 

• Nesta fase de apogeu micênico (aqueus), chegaram os 
dórios que dominaram diversos centros urbanos 

gregos, incluindo Micenas. 
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PERÍODO HOMÉRICO (XII 1.200 – VIII 800 a . C.) 

• 1.200 a.C.: Muito do que se conhece sobre este período são 
provenientes das obras literárias de Homero (Aedo=poeta): 

 
* A Ilíada: que narra a Guerra de Tróia (ou Ílion) 
 
 



 



• A Odisseia: que descreve as aventuras do herói 
grego Ulisses (ou Odisseu), retornando para a Ilha 
de Ítaca, onde era rei e sua esposa Penélope o 
aguardava. 
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PERÍODO HOMÉRICO (XII 1.200 – VIII 800 a . C.) 
• 1.200 a .C. os dórios (violentos e destruidores)  invadem a 

Grécia e obriga os gregos a fugirem para o interior 
Balcânico (Ásia Menor) = Primeira Diáspora Grega  

    (processo de ruralização) 

 

Ásia Menor 



PERÍODO HOMÉRICO (XII 1.200 – VIII 800 a . C.) 

• Organizaram-se em comunidades gentílicas  

• Genos  = comunidades Coletivas 

• Características de um Geno:  

• 1.Ausência de  propriedade, comércio ou moeda   

• 2. O pai era o líder “patriarcalismo”   

• 3.Inexistência de estado 

• 4. Caráter rural  

• 5. Inexistência de classes sociais 

 



• Desintegração do sistema gentílico: fator interno 

• Crescimento demográfico, limitações naturais, modo de 
produção (esgotamento); 

• Falta de terras para ocupar; 

• Descontentes, muitos saíram por livre e espontânea vontade; 

• Outros foram expulsos por causa da crise social – Segunda 
Diáspora Grega; 

• Consequentemente novas colônias foram fundadas – 
Mediterrâneo Ocidental, na região sul da Itália e na Sicília 
(Magna Grécia); 

 



• Segunda Diáspora Grega – fundação de colônias (Mediterrâneo ocidental, 
na região sul da Itália e da Sicília , Chamada de Magna Grécia)  

• Em meio aos conflitos e invasões, os genos se aglutinaram, formando 
frátrias – a união de frátrias originou as tribos e, da coligação destas, 
emergiram as cidades-Estado; 

 

Magna Grécia 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=sala19.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fsala19.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Ffigura4.png


Formação das Pólis 

• Genos +  Genos + Genos + Genos 

• Formação de Frátrias 

• Frátrias  +   Frátrias     +  Frátrias 

• Formação de Tribos 

• Tribos  +   Tribos     +   Tribos 

• Formação de Pólis ou Cidades-Estados 
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Período Arcaico – (séc. VIII 800  a.C. a VI 600 a.C.) 
• Formação das pólis na Grécia – cada uma com seu próprio universo 

econômico e político; 
• Na Grécia havia cerca de 110 pólis 
• Acró – lugar mais alto da pólis, onde funcionava a estrutura político-

administrativa 
• Ágora – Praça Pública 
• Asty – Mercado 
 



Período Arcaico – (séc. VIII 800  a.C. a VI 600 a.C.) 

•Formação da polis (cidade-estado)  

•CARACTERÍSTICAS:  

• Autonomia política, econômica e militar.  

•CAUSA: isolamento geográfico.  

• Mesma cultura (língua/religião).  

•CAUSA: origem comum (creto-micênicos).  

•EXEMPLOS:  

• Atenas e Esparta.  
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Período Arcaico – séc. VIII 800  a.C. a VI 600 a.C. 

• ESPARTA  

• Origem dórica 

•  Situada no Peloponeso, em uma das raríssimas 
planícies férteis da Grécia; 

 

•ESPARTA  



Formação de Esparta 

MILITARISMO 

• Educação - dos 7 aos 30 anos 

• 30 anos = título de hoplita (recebe seu lote de terra, 
tornando-se cidadão).  

• Serviço Militar: 18-60 anos.  

 MULHERES 

• Valorizadas (“mãe”).  

EUGENIA = sacrifício de crianças portadoras de 
deficiência 
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ESPARTA  

• Os dórios dominaram a região e se tornaram donos 
de inumeráveis servos: hilotas (aqueus da  região 
Micênica) 

• Esparta: propriedade da terra estatal; 

• Ao espartano ficava proibido o comércio, o que 
contribuiu para o monopólio comercial dos periecos 
(aqueus que habitavam a periferia); 

• Espartanos eram xenófobos: aversão ao estranho, 
ao estrangeiro 

• Laconismo – maneira breve e concisa de falar 
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Espartanos ou Esparcíatas: descendentes dos dórios e únicos detentores do poder 
político e das terras;  
Periecos: aqueus livres, sem direitos – deveriam participar do exército quando 
necessário; não tinham poder político.  
Hilotas: aqueus escravizados nas guerras mecênicas 

ESPARCIATAS  

PERIECOS - estrangeiros 

HILOTAS - escravos 

Ordem Social - Esparta 



KRIPTIA 
• Como a população hilota aumentava muito, 

autorizava-se esporadicamente a “Kriptia”, ou seja, 
a matança de hilotas por jovens espartanos 
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Estrutura política: Oligarquia 
Legislador - Licurgo 

• Diarquia: dois Reis -funções executivas e militares;  

  

• Gerúsia: senado, composta por 28 ou 30 senhores de 
mais de 60 anos – funções legislativas;  

 

•  Ápela: Assembléia Popular  – homens com mais de 30 
anos participavam;  

 

•  Éforos: cinco magistrados eleitos anualmente, com 
funções judiciárias e de fiscalização sobre os demais 
órgãos;   



Período Arcaico – séc. VIII 800  a.C. a VI 600 a.C. 

ATENAS 

•  Cidade de origem jônica 

• Localização – Península da Ática 

• Formação da cidadania e democracia 

 

 

 

 
ATENAS 



Eupátridas 

• Grupos sociais após a desintegração dos genos 
*Eupátridas – melhores terras; descendentes dos jônios (eram os bem nascidos) 
*Georgóis –  grau de parentesco distante do patriarca do Geno - piores terras; 
*Demiurgos – comerciantes, médicos, artesãos, construtores ; 
* Metecos - estrangeiros 
* Thetas – não receberam terras; eram escravos (prisioneiros de guerras ou por 
dívidas) 

Georgóis 

Demiurgos 

Metecos – denominação para estrangeiro 

Thetas 



EVOLUÇÃO POLÍTICA:  
Atenas 

 

•MONARQUIA: Séc. X a.C.  

• –Basileu: chefe militar e administrativo.  

• –ORIGEM SOCIAL: eupátrida. 

•   

•OLIGARQUIA: Séc. VIII a.C.  

• –Arcontes: 9 líderes 
(executivo+legislativo+judiciário).  

• –Areópago: conselho de eupátridas.  
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LEGISLADORES ATENIENSES 
• DRÁCON (621 a.C.):  

• –Leis draconianas = Leis escritas.  

• –Conservadoras e favoráveis aos eupátridas.  

 

• SÓLON (594 a.C.): Embrião da democracia 

• República Censitária  

• CRITÉRIO DE ACESSO: renda. (favoreceu ao demiurgo) 

• –BULÉ: Conselho dos 400.  

• –ECLÉSIA: assembleia popular.  

• Fim da escravidão hipotecária (dívidas). 

• –Revoltas populares.  
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TIRANOS  
 •TIRANO: assume o poder sem votação (golpe). 

 •PISÍSTRATO: (561-527 a.C.):  

• Grandes obras públicas (geração de empregos). 

• Resolve a questão agrária 

• Remodelação do porto do Pirineu 

 

 •HIPIAS E HIPARCO (527-510 a.C.):  

• Depostos por uma reação aristocrática (antigos eupátridas).  

 

•ISÁGORAS (510-508 a.C.):  

• Tenta restaurar os privilégios da aristocracia 

• Deposto por uma revolta popular.  
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CLÍSTENES (508 a.C.) – “O Pai da Democracia 

• Iniciada com sentido de implantar em Atenas uma 
forma de governo que pusesse fim às oposições 
sociais. 

 

• Divisão da região da Ática:  

• Cidade/Litoral/Interior.  

•Divisão dos DEMOS (tribos = Povo):  

• 10 unidades.  

• Distribuídas igualmente pelas três regiões.  
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Organização da Democracia 

• BULÉ: Conselho dos 500 (50 membros de cada 
demo).  

 

• ECLÉSIA: 6000 cidadãos (assembleia)- aprovava ou 
rejeitava as decisões da Bulé 

 

• ESTRATEGOS: chefiam o exército e dirigem a vida 
política. 

 

• HELIEIA: Judiciário 
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CLÍSTENES (508 a.C.) – “O Pai da Democracia 

 

OSTRACISMO 

 

• Forma de proibir os ataques  individuais  contra o 
Estado; 

• Eram realizados julgamentos; 

• O cidadão perdia seus direitos políticos  por dez 
anos; 

• Exilado de Atenas. 
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A Grécia – Instituições Atenienses 

Instituições 
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Democracia 

A democracia ateniense era exclusivista e direta 

 

• CIDADÃOS = homem livre, nascido em Atenas 
(eupátridas – descendentes dos jônios)  

•NÃO CIDADÃOS:  

–Mulheres;  

–Metecos;                        70% da população.  

 –Escravos;  

–Ex-escravos;  
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A sociedade ateniense no século V a. C 
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A formação do cidadão ateniense 

• Os rapazes atenienses recebiam 

uma educação que os 

preparasse para serem 

cidadãos.  

• A sua formação tinha várias 

etapas e consistia em: 

– 1.ª Etapa: Até aos 7 anos- 

eram educados pelas mães 

no GINECEU; 

 
– 2.ª Etapa: dos 7 aos 12 anos- passavam a frequentar 

a ESCOLA onde aprendiam a ler, escrever, contar, 

aritmética, música e a recitar poemas de Homero; 



– 3.ª Etapa: dos 12 aos 15 

anos - passavam a frequentar 

o GINÁSIO, onde praticavam 

várias modalidades 

desportivas e se preparavam 

para os jogos olímpicos; 

 

– 4.ª Etapa: dos 15 aos 18 

anos: aprendiam a falar em 

público (oratória) e a 

convencer os outros 

(retórica); 

 

– 5.ª Etapa: cumpriam o 

serviço militar. 



PERÍODO CLÁSSICO:  Séc. V 500 -IV  400 a.C. 

 

•Apogeu e declínio do mundo grego.  

 

•Dois conflitos:  

 

–Guerras Médicas (496-448 a.C.) 

 

–Guerra do Peloponeso ( 431-404 a.C.) 
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Guerras Médicas (496-448 a.C.)  
  

Grécia      X     Pérsia 
 

Causas:  

 
• Choque entre o imperialismo grego e persa - domínio sobre 

o comércio no Mar Egeu  

 

• Revolta das cidades gregas da Ásia Menor contra o domínio 
persa. 

 

 

 

42 



1ª Guerra Médica (496-490 a.C.) 

• Dario I arrasa a cidade de Mileto 

• Dario I com uma frota composta por 60 navios 
desembarca na Planície de Maratona, próximo de 
Atenas 

• O general Milcíades de Atenas conseguiu vencer 
Dario I, em 490 a.C. na Batalha de Maratona 
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Guerras Médicas (496 – 449 a . C. ) 
Grécia x Pérsia 

Batalha das Termópilas 

Batalha de Salamina 

Batalha de Maratona 
Batalha de Platéia 

Dario 



2ª Guerra Médica (480-479 a.C.) 
• Xerxes, filho de Dario I atacou a Grécia na primavera de 480 

a.C. 

 

• Esparta assumiu o comando supremo das forças gregas 

 

• Sob o comando de Leônidas, colocou um exército no 
desfiladeiro das Termópilas 

 

• Leônidas foi traído por Efialto, e Esparta foi derrotada 

 

• A Batalha das Termópilas foi a única derrota grega nas 
Guerras Médicas 
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A Confederação de Delos (478-404 a.C) 

• Por iniciativa de Aristides, foi formada uma liga de 
cidades gregas sob a proteção de Atenas, 
denominada de Confederação de Delos 

  

 Objetivo:  

• As pólis deveriam contribuir anualmente com: 
dinheiro, homens e barcos. 

• Com estes recursos os gregos poderiam combater 
os persas. 
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A Grécia – Confederação ou Liga de Delos 
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3ª Guerra Médica (468 a.C) 

• Em 479 a.C. os espartanos vencem os persas na 
Batalha de Plateia 

• Em 468 a.C. o ateniense Címon, vence 
definitivamente  os persas, que pelo Tratado de 
Susa, deixam o Mar Egeu. 
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Consequências das Guerras Médicas 

• Hegemonia de Atenas sobre as demais cidades 
gregas 

 

• Revigoramento da democracia 

 

• Decadência do Império Persa 

 

• Manutenção da Confederação de Delos  

 

• Rivalidade entre Atenas e Esparta 49 



IMPERIALISMO ATENIENSE (450-430 a.C.)  
 

•Apogeu ateniense.  

 

•Transferência do Tesouro de Delos e do Exército de 
Delos para Atenas.  

 

•GOVERNANTE: Péricles.  

 

–Século de Ouro ou Século de Péricles.  
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Parthenon - Edifício construído por iniciativa de Péricles, 

líder político ateniense do século V a.C., e a sua construção foi 

supervisionada por Fídias. 
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Realizações de Péricles 

• aperfeiçoou a democracia (461 – 446 a .C. ) e 
desenvolveu Atenas 

 

• MISTOFORIA:  

– Criação do “salário político”.  

– Pagamento aos participantes da Eclésia, onde o 
povo adquiriu total soberania administrativa e 
legislativa. 
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Realizações de Péricles 

• Grande desenvolvimento comercial por suas relações 
comerciais nas áreas dos mares Egeu e Negro e com as 
colônias da Ásia Menor (Jônia), exploração de minas, 
que dinamizaram e fizeram do porto ateniense de Pireu 
um dos mais importantes entrepostos comerciais 

 

• Péricles cercou-se dos mais importantes filósofos 

 

• A democracia de Atenas dependia do domínio sobre as 
outras cidades.  
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IMPERIALISMO ATENIENSE (450-430 a.C.)  

Péricles 
 

 

• MISTOFORIA:  

– Criação do “salário político”.  

– Permite a participação de todos os cidadãos (ricos ou 
pobres).  

 

– FONTE DOS RECURSOS: imperialismo (domínio sobre 
a Grécia).  

– A democracia de Atenas dependia do domínio sobre 

as outras cidades.  
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Guerra do Peloponeso ( 431 – 404 a . C.) 
 

Confederação  de Delos (Atenas)  
X 

Liga do Peloponeso (Esparta) 

 

Atenas 

Esparta 



GUERRA DO PELOPONESO (431-404 a.C.)  
Tese do “suicídio grego”.  

 
 
 

 

CONFEDERAÇÃO DE DELOS      X       LIGA PELOPONESO  

(Atenas)                                                 (Esparta)  

Conflito interno à Grécia.  

• VITÓRIA: Esparta.  

–Batalha de Egos-pótamos.  

 

• CONSEQUÊNCIA:  

–Fragmentação militar da Grécia.  
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Após a Guerra do Peloponeso 

• Hegemonia Espartana (403-362 a.C) sobre a Grécia 

 

• Esparta perde para a Liga de Tebas no ano de 371 a.C.  

 

• Após nove anos os tebanos perdem o controle sobre a 
Grécia 

 

• Após tantos conflitos todas as cidades gregas estavam 
virtualmente derrotadas e aniquiladas 

 

• Este desgaste facilitou a conquista da Grécia por Felipe II 
da Macedônia em 338 a.C., na Batalha de Queroneia. 
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Período Macedônico ou Helenístico (338 – 146 a.C.) 
 

• O grande sonho da Macedônia era conquistar a Pérsia, fato 
que ficou para Alexandre Magno filho de Felipe II que foi 
assassinado. 

• Habilmente, Alexandre intitulou-se libertador dos 
territórios conquistados, procurando evitar rebeliões 
capazes de desgastar  seu processo de expansão. 

 

•  Alexandre (tinha mentalidade grega),  foi discípulo de 
Aristóteles – Os povos que Alexandre dominava era 
incorporado ao Macedônico, gerando a Civilização 
Helênica (fusão da cultura grega com a Oriental 
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Período Macedônico ou Helenístico (338 – 146 a.C.) 
 • Alexandre fundou várias cidades: Pérgamo na Ásia e 

Alexandria no Egito 

 

• Na cidade de Alexandria havia centenas de teatros,, um 
museu e uma vasta biblioteca, a maior da Antiguidade. 

 

• Após a morte de Alexandre, o império foi dividido em três 
grandes reinos: 

• Reino da Síria – Reino do Egito – Reino da  Macedônia 

 

• Entre os séculos II e I a.C. todos esses reinos foram 
conquistados pelos romanos. 
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Grécia - Valores e Normas 

• O pano de fundo da liberdade 
grega foi o escravismo 

 

• Antropocentrismo e Humanismo -  
porém, deixava  a desejar devido a 
utilização do ser humano como 
escravo. 

 

• A liberdade foi gêmea da 
escravidão 



A Grécia – Religião 

Eram Politeístas 

 

Acreditavam que os deuses: 

 

 Tinham a forma humana (antropomórfico); 

Tinham poderes sobrenaturais; 

Eram imortais; 

Tinham defeitos, qualidades, sentiam ódio e sofriam de 
amores como os humanos. 
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63 



Os gregos realizavam como forma de homenagearem seus 
deuses, competições e festas pan-helênicas, denominadas 

OLIMPÍADAS 



A Grécia – Teatro 

Origem 

 
Nasceu com as festas anuais em honra ao deus Dioníso, 

deus do vinho, e a partir de cantigas e danças religiosas; 

 

Os atores eram sempre do sexo masculino, e usavam 
máscaras de homens, mulheres, velhos, novos, tristes, 
alegres; 

 

As primeiras representações teatrais foram as tragédias; 

Posteriormente surgiram as comédias. 

 

 

65 



66 



A Grécia – Teatro 

• Tragédia: 
– Representações dramáticas de mitos e lendas ligados 

aos deuses e aos heróis que tentam despertar as 
emoções no espectador. 

– Têm sempre um desfecho trágico. 

– Principais escritores: 

• Ésquilo (Prometeu Acorrentado)  

• Sófocles (Édipo rei)  

• Eurípides (Medeia)  
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A Grécia – Teatro 

• Comédia 
– Representações onde se criticava a sociedade, a 

religião e a política , de forma divertida, 
ridicularizando-as. 

– Temas da vida quotidiana, usos e costumes, moral 
vigente, personalidades da época. 

– Principal escritor: 

– Aristófanes (As nuvens) 
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A Grécia – Teatro 
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A Grécia  

Filosofia 

 

Amigos da Sabedoria 

 

Representava a superação da consciência mítica dos 
homens, ou seja, da prática de explicar o mundo por 
meio de mitos; 

 

Refletiam sobre os problemas do mundo e da existência 
humana; 
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Filosofia – Escola de Mileto 

• Fundada por Tales de Mileto no século VI a.C. 



Filosofia - Sofistas 

• A partir do século V a.C., surgiu na Grécia a “Escola dos 
Sofistas” (mestres do saber), procuravam educar os 
jovens para a vida pública 

• Negavam a existência de uma verdade absoluta 

• Protágoras (480-410 a.C) – “O homem é a medida de 
todas as coisas” 



Filosofia – Escola Socrática 
Sócrates (470-399 a.C) 

 

• Defendia que a reflexão e a virtude eram 
fudamentais à vida 

• Foi acusado de corromper o pensamento do jovem 
ateniense 

• Defendia a racionalidade  

 

Frases: 

• “Conhece-te a ti mesmo” 

• “Só sei que nada sei” 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/David_-_The_Death_of_Socrates.jpg


A Grécia - Filosofia 
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Platão (428-438 a. C) 
“O mundo das ideias” Aristóteles  (384-322 a. C) 

“Ética/Lógica” 



A Grécia - História 
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Heródoto (484-425 a. C) 
“Desígnios de Zeus” 

Tucídides (471-400 a. C.) 
“Fatores políticos” 

Xenofonte (431-354 a. C) 
“divulgação do 

pensamento de Sócrates” 



Ciências 

“Pai da Medicina”          Pitágoras - Matemática 



A Grécia – Ciências 

Oratória 
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Demóstenes (384-322 a. C) 



A Grécia – Ciências 

Poesia 
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Homero (Século IX a. C) Hesíodo (Século VIII a. C.) 



Arquitetura - Estilos 

Jônico               Dórico        Coríntio 



A Grécia – Arte 

Pintura 
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