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Os Gregos



Grécia Antiga

Sociedade e Organização Política

O Território Grego apresenta duas característica físicas marcantes:

As Montanhas, que dominam cerca de 80% de seu território, e o Mar, já que praticamente 

nenhum ponto fica distante e sua costa recortada.

As cadeias de montanhas forma 

planícies férteis, favoráveis ao 

estabelecimento de grupos humanos, 

o que de fato ocorreu.

Já as águas clamas do litoral grego

e as pequenas distâncias que separam 

as ilhas eram um convite à navegação, 

o que foi muito bem aceito pelos Gregos.
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Periodização da História

A História da Grécia Antiga costuma ser dividida em 5 períodos:

Micênico (1650 a 1150 a.C.)

– Migração e Assentamento de povos como os Aqueus;

– Fundação da cidade de Micenas; 

– Edificação de Palácios, Templos e Fortalezas; 

– Utilização da Escrita.

Homérico (1150 a 800 a.C.)

– Novas populações invadem a Grécia; 

– Destruição do Mundo Micênico;

– Desaparecimento do uso da Escrita;

– Transmissão oral da Cultura;

– Formação de Novas Comunidades.
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Arcaico (800 a 500 a.C.)

– Formação da Pólis;

– Colonização Grega de outras regiões, com a fundação de cidades como 

Bizâncio, Marselha, Siracusa e Nápoles;

– Realização dos Primeiros Jogos Olímpicos;

– Introdução do Alfabeto Fenício adaptado pelos Gregos;

– Difusão da Escrita fora do círculo dos Escribas Profissionais.

Clássico (500 a 338 a.C.)

– Consolidação da Pólis – Cidade-Estado;

– Guerras Greco-Persas;

– Apogeu de cidades como Atenas (que desenvolveu a Democracia) e Esparta 

(que desenvolveu um Governo Oligárquico);

– Guerra entre Cidades Gregas.



Grécia Antiga

Helenístico (338 a 146 a.C.)

– Crise da Pólis Grega;

– Invasão e Domínio da Grécia pelos Macedônios;

– Expansão Militar e Cultural Macedônica.



Homero, Homérico

A palavra Homérico, utilizada para designar um período da História Grega, diz respeito a 

Homero, o poeta grego que teria vivido no Século VI a.C. e a quem se atribui a autoria de dois 

poemas épicos monumentais:

A Ilíada e a Odisséia.

A Ilíada

Poema de cerca de 15 mil versos, conta episódios da Guerra de Tróia (Tróia, em grego 

Ilion). A causa dessa guerra foi o rapto de Helena (esposa de Menelau, Rei grego de 

Esparta) por Paris, príncipe de Tróia. Em represália ao rapto,os Gregos atacam os 

Troianos.

A Odisséia

Poema de cerca de 12 mil versos, conta a história de Ulisses (em grego, Odisseu), Rei 

lendário de Ítaca, marido de Penélope, em seu longo regresso à terra natal após a Guerra 

de Tróia



Homero, Homérico

Muitos estudiosos afirmam que a Ilíada e a Odisséia não são obras de um único poeta, mas 

resultado da criação coletiva de vários poetas – os Aedos – que por meio da tradição oral

declamavam, criavam e recriavam essas narrativas épicas.

Somente por volta de 550 a.C. é que a Ilíada e a Odisséia foram registradas como um texto 

escrito.

A Ilíada e a Odisséia são obras de ficção literária que mesclam Mitos e Aspectos Históricos

da formação da Sociedade Grega.

Muitos dos episódios narrados nesses poemas remetem ao Período Micênico.

No entanto, a maior parte das narrativas refere-se ao período dos Séculos XII ao VIII 

a.C., que, por isso, foi chamado de Período Homérico.



A Ilíada



A Odisséia



Homero
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Primeiros Povoadores

A partir de 2000 a.C., diversos povos começaram a se estabelecer nas áreas que ficaram 

conhecidas como Hélade, Grécia ou Mundo Grego.

Eram Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios.

Dominando as populações já existentes nessas regiões, esses povos deram 

origem a uma mescla de etnias e culturas que, ao longo do tempo, por 

intercâmbios socioculturais, adquiriu certa unidade e constituiu os Helenos, isto 

é, o Povo Grego.



Creta: Uma Civilização Pré-Helênica

Há quase 5 mil anos, desenvolveu-se na Ilha de Creta uma importante Civilização da 

Antiguidade: A Cretense.

Devido à sua localização, Creta tornou-se ponto de encontro entre a Grécia e as civilizações 

do Crescente Fértil. Isso contribuiu para o desenvolvimento de suas atividades marítimas

e comerciais.

Uma Poderosa Monarquia instalou-se em Cnossos, entre 1700 e 1450 a.C., período em que 

esta cidade deteve a supremacia de toda a ilha.

Apoiada no poderio da Marinha e na aliança com os comerciantes, essa monarquia 

possivelmente expandiu a dominação cretense, criando um verdadeiro Império Marítimo-

Comercial, que refletia uma Talassocracia (do grego Thálassos = Mar, Oceano e Cratia = 

Poder).

Os Reis dessa Monarquia eram chamados de Minos, palavra que deu origem à expressão 

“Civilização Minóica”, também utilizada para designar a Civilização Cretense.

As ruínas cretenses sugerem a existência de cidades planejadas, com ruas calçadas, sarjetas, 

lojas de comércio e bairro residenciais – uma vida predominantemente urbana. Além de Cnossos, 

destacaram-se as cidades de Faístos, Mália, Tilisso e Giúrnia. 



Ilha de Creta
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– Génos

De 1150 a 800 a.C., aproximadamente, alguns historiadores distinguem entre os 

Gregos uma organização social em grandes famílias: 

Os Génos – Lê-se “Guenos”.

Cada Génos eram formados por pessoas que acreditavam descender de um 

mesmo antepassado – consideravam-se parentes – e cultuavans deuses 

comuns.

A vida social e econômica era, a princípio, baseada em laços de cooperação. A 

terra, a colheita e o rebanho pertenciam à comunidade.

Posteriormente, alguns grupos acumularam riqueza e poder, considerando-se 

melhores (Aristoi, em grego) ou bons (Agathoi, em grego), em oposição aos Maus

(Kakoi, em grego – expressão aplicada às pessoas comuns, sem distinção social).

Assim, as antigas comunidades foram se modificando e se ampliando, dando 

origem a uma nova forma de organização social: a Pólis, a Cidade Grega.
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Pólis – A Cidade Estado

A partir do Século VIII a.C., formaram-se na região da Grécia Antiga diversas cidades 

independentes, cada qual com seu próprio governo, leis, calendários e moedas.

Cada uma dessas cidades era chamada de Pólis, palavra grega que costuma ser 

traduzida por “Cidade-Estado”.

Messênia, Tebas, Mégara, e Erétria eram algumas dessas Cidades-Estado Gregas.

Entretanto, as que mais se destacaram foram Atenas e Esparta, pela liderança que em 

certas épocas exerceram sobre as demais cidades.

Numa visão geral, podemos dizer que a Pólis reunia agrupamentos humanos que 

habitavam um território cuja área variava de 1000 a 3000 km2. Compreendia uma Zona 

Urbana e uma Zona rural:

A Área Urbana freqüentemente se estabelecia em torno de um centro – terreno 

elevado – com praças, edifícios públicos, templos, casas, oficinas, etc. Era onde se 

encontrava o núcleo político e religioso, além da atividade artesanal e comercial de 

alimentos e de produtos como tecidos, roupas, sandálias, armas, artigos em cerâmica e 

vidro.
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Na Área Rural, a população se dedicava a atividades agropastoris, como o cultivo de 

oliveiras, videiras, trigo e cevada e a criação de cabras, ovelhas, porcos e cavalos.

Como dissemos, havia conflitos e diferenças entre as diversas Pólis, mas elementos 

culturais comuns integravam suas populações:

Falavam a mesma língua – apesar dos diferentes dialetos – e tinham uma base 

religiosa comum.

Os Jogos Olímpicos – ou Pan-Helênicos – dos quais destacavam-se as Cidades 

Gregas, são outro exemplo bastante conhecido que atesta a unidade cultural

existente na Grécia.

Em função disso, reconheciam-se como Helenos – Gregos – e chamavam 

de Bárbaros os povos que não falavam sua língua, nem tinham os seus 

costumes – ou seja, povos que não pertenciam ao Mundo Grego.



Pólis Grega



Pólis – A Palavra no Jogo do Poder

O aparecimento da Pólis constitui na história do pensamento grego, um acontecimento 

decisivo.

Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja 

originalidade será plenamente sentida pelos gregos.

O que implica o sistema da Pólis primeiramente é uma extraordinária preeminência da 

palavra sobre todos os outros instrumentos de poder.

A arte política é essencialmente exercício da linguagem.

Uma segunda característica da Pólis é o cunho de plena publicidade dada às manifestações 

mais importantes da vida social.

A cultura grega constituiu-se, dando a um círculo sempre mais amplo – finalmente ao 

demos (palavra grega que significa “povo”) todo – o acesso ao Mundo Espiritual, 

reservado no início a uma Aristocracia.

Doravante, a discussão, a argumentação, a polêmica tornaram-se as regras do 

jogo intelectual, assim como do jogo político.



Grécia Antiga

Os Jogos Olímpicos

A partir de 776 a.C., de quatro em quatro anos, os gregos das mais diversas cidades 

reuniam-se em Olímpia para a realização de um festival de competições que ficou conhecido 

como Jogos Olímpicos, ou Olimpíadas.

Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus – o mais importante deus grego –

e incluíam provas de diversas modalidades esportivas:

Corrida, salto, arremesso de disco, lutas corporais.

Além do esporte, havia também competições musicais e poéticas.

Esses jogos eram anunciados por todo o mundo grego dez meses antes de sua realização.

Os gregos atribuíam tanta importância a essas competições que chegavam até a 

interromper guerras entre as cidades – trégua sagrada – para não prejudicar a 

realização dos jogos.
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Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram celebrados até o ano de 393 d.C., quando o 

Imperador Romano Teodósio I, que era Cristão, mandou fechar o Templo de Zeus, em 

Olímpia, provavelmente para combater cultos não cristãos.

Quinze Séculos depois, um amante do esporte, o educador francês Pierre de Frédy, o 

Barão de Coubertin (1863-1937), empreendeu esforços para restaurar os Jogos 

Olímpicos.

Sua “causa” obteve simpatias e adesão internacionais.

Em 1896, foram realizados em Atenas os Primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Moderna.

As atuais Olimpíadas, também realizadas de quatro em quatro anos, reúnem atletas

de diversos países do mundo e procuram preservar o ideal de união dos povos por 

meio do esporte.



Jogos Olímpicos da Antiguidade
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Colônias Gregas

Do Século VIII até o Século VI a.C., inúmeros gregos deixaram suas cidades e partiram 

para diversas regiões do litoral do Mediterrâneo e dos mares Egeu e Negro.

nessas regiões, fundaram novas cidades – as colônias para povoamento – as quais 

chamavam de apoíkias, palavra que poder ser traduzida por “abrir uma nova casa”.

Essa expansão colonizadora parece estar relacionada, principalmente, a questões sociais

originadas por problemas de posse da terra, dificuldades na agricultura e aumento da 

população.

Em outras palavras, as melhores terras eram dominadas pelos Aristoi, e a maioria dos 

camponeses cultivava solos pobres, tendo como resultado uma produção de alimentos 

insuficiente para atender às necessidades de uma população em crescimento.
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Para fugir da miséria, muitos gregos migraram em busca de terras para plantar e de 

melhores condições de vida, fundando novas cidades.

Num primeiro momento, a principal atividade econômica das colônias gregas foi a 

agricultura.

Posteriormente, muitas delas se transformaram em centros comerciais, pois 

dispunham de portos estratégicos para as rotas de navegação.

A colonização grega favoreceu o desenvolvimento da navegação marítima, impulsionou  o 

comércio e a produção artesanal e contribuiu para o intercâmbio cultural dos gregos com 

outros povos.



Colônias Gregas



Esparta



Esparta

O Governo Oligárquico

Vejamos, agora, uma das principais Cidades-Estado Gregas: Esparta.

Localizada na península do Peloponeso, numa região de dolo apropriado para o cultivo da 

vinha e da oliveira, Esparta nunca teve uma área urbana importante.

Era uma cidade de caráter militarista e oligárquico.

O Governo de Esparta tinha como um de seus principais objetivos fazer de seus cidadãos 

modelos de soldados – bem treinados fisicamente, corajosos e obedientes às Leis e às 

Autoridades – a fim de engajá-los no Exército e manter o modelo de Estado Espartano.

Oligárquico

Referente à oligarquia, tipo de governo em que um grupo reduzido de pessoas poderosas domina de acordo 

com seus próprios interesses.
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Sociedade Espartana

A Sociedade Espartana dividia-se em três categorias principais: 

Esparciatas, Periecos e Hilotas.

Esparciatas

Cidadãos espartanos, homens livres que permaneciam à disposição do exército ou 

dos negócios públicos, podendo participar do Governo da Cidade.

Eram proprietários das terras nos arredores da cidade, no entanto, cada lote de 

terra – Kléros – era mais uma propriedade da família do que do indivíduo: era 

Inalienável.

Os Esparciatas não podiam exercer o comércio nem dedicar parte do seu 

tempo à agricultura.

Cumpriam uma série de deveres junto ao Estado Espartano.
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Periecos

Homens livres que se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato.

Descendiam dos povos conquistados pelos Esparciatas e não tinham direitos 

políticos nem participavam dos órgãos do governo, mas tinham a obrigação de 

pagar impostos ao Estado.

Hilotas

Viviam presos às terras dos Esparciatas:

Deviam cultivá-la a vida inteira e não podiam ser expulsos de seu lugar. Com seu 

trabalho, sustentavam os cidadãos – Esparciatas.

Desprezados socialmente, promoviam freqüentes revoltas contra os grupos 

dominantes.

Conta-se que, para controlar as revoltas e manter os Hilotas em submissão, os 

Esparciatas organizavam expedições anuais de extermínio – Kriptias – que 

consistiam na perseguição e morte dos Hilotas considerados perigosos.



Esparta
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Gestão do Estado Espartano

Esparta era governada por Dois Reis, um pertencente tradicionalmente à família dos 

Ágidas e outro, à família dos Euripôntides.

Entre suas funções, destacavam-se os serviços de caráter militar e religioso. Em 

tempo de guerra, um dos Reis exercia o Comando dos Exércitos.

A administração política era exercida, também, por Três Órgãos:

Gerúsia

Conselho vitalício de anciãos, constituídos pelos Dois Reis e mais 28 Esparciatas

maiores de 60 anos.

Tinha funções Administrativas – Supervisão –, Legislativa – elaboração de 

projetos de lei – e Judiciária – Tribunal Superior.
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Ápela

Assembléia formada por cidadãos espartanos maiores de 30 anos. 

Elegia os membros da Gerúsia e aprovava ou rejeitava as leis encaminhadas por 

eles.

Conselho dos Éforos

Grupo formado por 5 membros eleitos anualmente pela Ápela.

Os Éforos, com mandato de um ano, eram os verdadeiros chefes do Governo 

Espartano:

Coordenavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e controlava a vida 

econômica e social da cidade, podendo vetar os projetos de lei e fiscalizar

as atividades dos Reis.



Esparta



Atenas



Atenas

Da Monarquia à Democracia

Outra importante Pólis Grega era Atenas, que se tornaria a mais celebre cidade da Grécia 

Antiga e a Capital da Grécia Atual.

Fundada pelos Jônios, situa-se no centro da planície da Ática, a cinco quilômetros do Mar 

Egeu.

O centro original da cidade localizava-se numa colina alta, a Acrópole, tendo, assim, 

uma proteção natural contra ataques.

Devido a pouca fertilidade dos solos da região, os atenienses lançaram-se à navegação 

marítima, aproveitando a proximidade do litoral. Tornaram-se, assim, excelentes marinheiros, 

chegando a dominar grande parte do comércio pelo Mediterrâneo.

Acrópole

Do grego Ákros = Alto e Pólis = cidade.
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Até meados do Século VIII a.C., Atenas era governada por um Rei que acumulava as funções de 

Juiz, Sacerdote e Chefe Militar.

Posteriormente, o poder do Rei foi passando para as mãos de representantes da 

Aristocracia – os Arcontes – que comandavam o Governo da Cidade.

Apossando-se das melhores terras cultiváveis, a Aristocracia Ateniense – composta dos 

Eupátridas, isto é, os “bem nascidos” – tornou-se muito rica.

Além disso, emprestava dinheiro aos pequenos proprietários, que em caso de não 

pagamento da dívida perdiam seus bens e até mesmo sua liberdade, tornando-se 

Escravos dos Eupátridas.

Aristocracia

Classe formada por um grupo de pessoas que detém o poder econômico ou político.



Atenas

Reformas de Drácon e Sólon

Diante dos abusos e da concentração de poder da Aristocracia, grande parte dos 

atenienses – comerciantes, artesãos, camponeses – começou a exigir reformas políticas e 

sociais.

Assim, nos Séculos VII e VI a.C., surgiram reformadores como Drácon, que impôs leis 

escritas para acabar com as vendetas, e Sólon, que libertou os cidadãos 

transformados em Escravos.

Tais reformas fizeram parte das conquistas após um longo processo de lutas, em que a 

maioria dos grupos sociais não aristocráticos uniu-se para exigir participação política no 

Governo da Cidade.

O processo culminou com a criação de uma nova maneira de Governar Atenas,que foi 

chamada de Democracia.

Vendeta

Guerra entre famílias por vingança.



Leis Draconianas

O Código de Leis instituído por Drácon teve o mérito de ser o 

primeiro passo para diminuir os privilégios da Aristocracia.

Ficou mais conhecido, no entanto, pela severidade 

excessiva de suas penas, consideradas sanguinárias

por muitos, pois punia com a morte delitos triviais, como 

o furto.

Por esse motivo, usamos atualmente o adjetivo draconiano

para qualificar algo ou alguém que é excessivamente rigoroso

ou drástico
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De Clístenes a Péricles

Um dos principais responsáveis pela instituição da Democracia em Atenas foi Clístenes, 

que ficou no poder de 510 a 507 a.C.

Ele aprofundou as reformas já efetuadas e introduziu o Regime Democrático, cujo 

princípio básico dizia que “todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis”. 

Trata-se do Princípio da Isonomia.

É preciso entender,no entanto, que na democracia ateniense eram considerados cidadãos 

apenas uma pequena parcela da população masculina adulta.

Os estrangeiros residentes em Atenas – Metecos –, os escravos, as mulheres e os 

jovens menores de 21 anos não tinham direitos políticos, sendo, assim, excluídos da 

vida democrática.



Atenas

A democracia ateniense era, portanto, Elitista – porque só uma minoria tinha direitos –, 

Patriarcal – porque excluía as mulheres – e Escravista – porque eram os escravos que 

sustentava a riqueza dos senhores.

Esse grupo restrito de cidadãos que participava da Assembléia do Povo – Eclésia –

aprovava ou rejeitava projetos para a cidade.

O órgão que elaborava tais projetos era o Conselho dos Quinhentos, formados por 500 

cidadãos sorteados anualmente.

Por sua vez, os projetos aprovados pela Assembléia do Povo eram executados 

pelos Estrategos, espécie de chefes do governo em tempos de paz.

Em tempos de Guerra, eles eram encarregados do comando dos exércitos e dos 

serviços relacionados às ações militares.

No Século V a.C., os atenienses introduziram novas mudanças na vida democrática da 

cidade, sob a liderança de Péricles (499-429 a.C.). De 445 a 431 a.C., Péricles foi 

sucessivamente reeleito para o cargo de Estratego, período em que Atenas atingiu Grande 

Esplendor.



Clístenes – Péricles



A Democracia de Péricles

O historiador ateniense Tucídides (c. 460-396 a.C.) registrou um eloqüente discurso de Péricles sobre 

a Democracia. Vamos a ele:

Nossa forma de governo não se baseia nas instituições dos povos vizinhos. Não imitamos os 

outros. Servimos de modelos para eles.

Somos uma democracia porque a administração pública depende da maioria, e não de poucos. 

Nessa democracia, todos os cidadãos são iguais perante as leis para resolver os conflitos 

particulares. Mas, quando se trata de escolher um cidadão para a vida pública,o talento e o mérito 

reconhecidos em cada um dão acesso aos postos mais honrosos.

Nossa cidade institui muitos divertimentos para o povo. Temos concursos, festas e cerimônias 

religiosas ao longo de todo o ano. Isso tudo nos trás prazer de viver e afasta de nós a tristeza. Ao 

contrário de outros povos, que impõe aos jovens exercícios penosos, nós educamos a juventude 

de maneira bem mais liberal e amena. A coragem dos atenienses é fruto da alegria de viver, e não 

da obrigação de cumprir ordens militares. Não nos perturbamos antecipando desgraças ainda não 

existentes. Porém,no momento do perigo, demonstramos tanta bravura quanto aqueles que 

passam a vida treinando e sofrendo.



A Democracia de Péricles

Usamos a riqueza como um instrumento para agir, e não como motivo de orgulho e ostentação. 

Entre nós, a pobreza não é causa de vergonha. Vergonhoso é não fazer o possível para evitá-la.

Todo cidadão tem direito de cuidar de sua vida particular e de seus negócios privados. Mas 

aquele que não manifestar interesse para a política, pela vida pública, é considerado um inútil.

Em resumo, digo que nossa cidade é uma escola para toda Hélade, e cada cidadão ateniense, 

por suas características, mostra-se capaz de realizar as mais variadas formas de atividade.
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Comparando Democracias

Há várias diferenças entre as democracias atuais e a antiga democracia ateniense.

Vimos, por exemplo, que em Atenas somente parte dos homens adultos constituía 

o grupo de cidadãos, isto é, tinha direito a participar da vida pública.

Hoje, numa sociedade democrática, a cidadania é uma condição a que têm 

direito todos os seus membros.

Outra grande diferença é que,em Atenas, a Democracia era direta, ou seja, todo 

cidadão apresentava-se pessoalmente na Assembléia para votar sobre diferentes 

assuntos da vida pública:

Na antiga democracia de Atenas a votação na Assembléia era precedida por um 

período de intensa discussão, nas lojas, nas tavernas, na praça da cidade, na 

mesa do jantar...

Já a maioria dos sistemas democráticos atuais é representativa, ou seja, os 

cidadãos elegem os políticos – prefeitos, governadores, presidente, vereadores, 

deputados e senadores – para representá-los nos diferentes órgãos da administração 

pública



Democracia



Democracia
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Sociedade Ateniense

A sociedade ateniense costuma ser agrupada em três grandes categorias:

Cidadãos, Metecos e Escravos.

Cidadãos

Homens adultos – maiores de 21 anos – filhos de pai e mãe atenienses.

Eram pessoas de diferentes condições econômicas: grandes e pequenos 

proprietários de terra, grandes e pequenos comerciantes, etc. 

Tinham direitos políticos e participavam do governo da cidade. Raramente os 

atenienses concediam o direito a cidadania a pessoas de outras cidades.

Metecos

Pessoas que viviam em Atenas, mas não haviam nascido na cidade. Não tinham 

direitos políticos e eram proibidos de comprar terras, mas podiam trabalhar no 

comércio e no artesanato. Em geral, pagavam impostos para viver na cidade e, em 

certas épocas, podiam ser convocados para o serviço militar.
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Escravos

Geralmente prisioneiros de guerra, comprados de estrangeiros nos mercados de 

escravos, ou filhos de escravos que já viviam na cidade.

Viviam em Atenas milhares de Escravos.

Alguns historiadores estimam que, no final do Século IV a.C., eram 

aproximadamente 400 mil.

Calcula-se que uma família rica chegava a ter 20 escravos para os serviços 

domésticos.

A  família que, nessa época, não tivesse pelo menos um escravo

demonstrava levar vida de pobreza.

Os Escravos Urbanos estavam, geralmente, protegidos pelas Leis Atenienses contra 

abusos ou brutalidades.

Se um Escravo, por exemplo, denunciasse o dono por maus-tratos, este poderia 

ser obrigado a vendê-lo.



Escravos e Livres

As Concepções de Aristóteles

Para os antigos gregos, não havia contradição entre Democracia e Escravidão.

Na visão deles, uma instituição dependia da outra. Veja, o texto a seguir, as idéias do 

Filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) sobre o assunto:

A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre diferentes. O escravo tem corpo 

forte, adaptado para a atividade servil. O homem livre tem corpo ereto, inadequado para 

tais trabalhos, porém apto para a vida do cidadão.

Na cidade bem constituída, os cidadãos não devem viver executando trabalhos braçais 

– artesãos – ou fazendo negócio – comerciantes.

Esses tipos de vida são ignóbeis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco 

devem ser agricultores os aspirantes à cidadania.

Isso  porque o ócio é indispensável ao desenvolvimento das qualidade morais e à 

prática das atividades políticas.



Escravidão
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A Luta Pela Hegemonia Grega

No período clássico de sua história, a Grécia atingiu o apogeu, com grande desenvolvimento 

econômico e esplendor cultural.

Atenas e Esparta tornaram-se as mais importantes cidades gregas.

Guerras Greco-Pérsicas

A ascensão econômica e cultural da Grécia provocou disputa por rotas comerciais, 

mercados e matérias-primas entre Gregos e Persas.

Sob o Reinado de Dario e Xerxes, os Persas expandiram-se sobre cidades gregas da 

Ásia Menor e Jônia e. depois, na Península Balcânica.

Surgiu, então, o longo conflito conhecido como Guerras Greco-Pérsicas ou 

Guerras Médicas (499-475 a.C.)

Médicas

Termo histórico derivado de Medos, um dos povos que habitavam a Pérsia e formaram o 

Império Persa
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As Guerras Greco-Pérsicas acabaram promovendo certa solidariedade entre os Gregos, 

que, nesse episódio reforçaram a percepção de sua identidade cultural, contrastando-a 

com a dos Persas.

Sob a liderança, no início, de Atenienses e Espartanos, cidadãos de outras Pólis Gregas

uniram-se aos esforços para deter a invasão Persa e foram bem-sucedidos.

Ao final dessas Guerras, Atenas tornou-se a cidade grega mais poderosa, tanto no 

setor militar quanto no campo econômico.
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Hegemonia Ateniense

Era intenso o comércio que os Atenienses realizavam com diversas cidades, utilizando-se 

principalmente do transporte marítimo.

Os navios atenienses, com aproximadamente 20 homens, saíam carregados de figos 

secos, lã, prata, mármore, armas, objetos de cerâmica, vasos com azeite e vinhos. Na 

volta traziam alimentos (trigo, peixe seco, carne salgada, queijo e frutas), matérias-

primas (ferro, cobre, madeira, marfim, peles, linho), produtos manufaturados (telhas 

de corinto, camas de Quios, tapetes da Pérsia, roupas simples de Mégara, tecidos finos 

do Egito, perfumes da Arábia).

Buscando protegerem-se contra possíveis novos ataques externo dos Persas, líderes 

políticos de Atenas organizaram, então, uma aliança entre diversas cidades gregas.

Essa aliança ficou conhecida como Liga de Delos, pois a sede ficava na Ilha de 

Delos.
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As cidades aliadas eram independentes e tinham de contribuir com navios, soldados e 

dinheiro para a aliança.

A princípio, o tesouro da Liga ficava em Delos, mas, posteriormente, foi transferido 

para Atenas, cujos líderes também assumiram o Comando das Forças Militares.

Assim, a Liga transformou-se, aos poucos, num conjunto de cidades subordinadas

ao poder ateniense.

Tanto que Péricles, chefe político ateniense nesse período, acabou utilizando 

parte do dinheiro da Liga de Delos para embelezar Atenas, construindo Templos

e outras Obras Públicas.
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Hegemonia Espartana

Com o fim da ameaça Persa, algumas cidades tentaram desassociar-se da Liga de Delos, 

mas foram impedidas pelas lideranças atenienses.

Então, Corinto, Mégara e Tebas, sob o comando de Esparta, rebelaram-se contra 

Atenas e fundaram outra Aliança Político-Militar, conhecida como Liga do 

Peloponeso.

Teve início, assim, a Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.), que durou 27 anos, com 

breves intervalos de Paz.

Ao final desse grande conflito, Atenas saiu derrotada.

Embora os Atenienses tenham procurado reconquistar sua posição no Mundo grego, não 

conseguiram recuperar a antiga liderança.

E os Aristocratas Espartanos, vitoriosos na Guerra do Peloponeso, estenderam sua 

influência sobre o Mundo Grego durante cerca de Trinta Anos (404-371 a.C.).
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Hegemonia Tebana

A liderança de Esparta foi interrompida por novas revoltas entre cidades gregas, 

comandadas pelos habitantes da cidade de Tebas, que contava com um poderoso exército.

Após vencer as Tropas Espartanas, as lideranças tebanas instituíram um período de 

hegemonia entre os gregos, que durou de 371 a 362 a.C..

Mas tantos anos de Guerra Internas debilitaram as cidades gregas e suas instituições 

públicas.

O Mundo Grego já não era mais o mesmo.
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Domínio Macedônico

Aproveitando-se dessa “crise” da Pólis, o Rei Felipe da Macedônia preparou um forte 

exército para conquistar a Grécia.

A Batalha de Queroneia (338 a.C.) foi o marco decisivo desse conflito, confirmando a 

vitória dos Macedônios sobre os Gregos.

Em 336 a.C. o sucessor de Felipe, seu filho Alexandre, assumiu o trono, dando 

continuidade à expansão militar macedônica.

À frente do exército macedônico, Alexandre Magno (o Grande, como ficou conhecido) 

sufocou definitivamente as revoltas das cidades gregas – Tebas e Atenas – e, depois, 

partiu com mais de 40 mil homens em direção ao Oriente.

Alexandre obteve vitórias militares na Ásia Menor, Egito, Mesopotâmia, Pérsia e 

em regiões da Índia, até o Vale do Rio Indo.

Em 10 anos, o Império Macedônico transformou-se em um dos maiores de toda 

a Antiguidade.
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Alexandre não conseguiu, no entanto, montar um Governo Estável para administrar seu 

vasto Império.

Quando morreu, em 323 a.C. – pouco antes de completar 33 anos – seus Generais

disputaram o poder entre si, cada qual defendendo os interesses da região que 

comandava.

Assim, o Império Macedônico fragmentou-se.

O General Ptolomeu, por exemplo, passou a Governar o Egito e recusou-se a pagar 

tributos aos Macedônios, tornando-se o fundador da longa dinastia à qual 

pertenceria a Rainha Cleópatra.



Alexandre, o Grande



Império Macedônico
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O Sagrado na Vida Grega

A Religião foi um dos principais elementos de vínculo cultural entre as cidades da Grécia 

Antiga.

Por todo o Mundo Grego, encontramos uma série de elementos comuns, como crenças, 

rituais, divindades e templos.

A Religião Grega não tinha um conjunto fixo de normas – Dogmas – estabelecidas num único 

livro sagrado.

Seus princípios foram transmitidos pela tradição oral, entre as características da Religião 

Grega, podemos citar:

– O Politeísmo, isto é, o culto a vários deuses;

– O Antropomorfismo (do grego Antropo = homem e Morfismo = referente à 

forma), pois os deuses gregos eram representados com a forma e comportamento 

semelhantes aos dos Seres Humanos.
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Observe, nos slides seguintes, alguns dos principais deuses gregos, destacando-se  figura de 

Zeus, que, segundo a tradição, tornou-se o mais poderoso de todos.

Além dos deuses, os gregos também reverenciavam os Heróis, que eram semideuses, isto é, 

filhos de um deus imortal com uma pessoa mortal.

Entre os Heróis Gregos destacava-se Herácles – Hércules, para os antigos Romanos – o 

mais forte de todos.



Religião e Mitologia
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Cultos e Oráculos

Ao lado dos cultos públicos às divindades, as famílias gregas também prestavam culto 

privado aos espíritos dos antepassados.

As orações e os sacrifícios de animais eram elementos importantes nos cultos destinados 

a obter benefícios e proteção dos deuses.

Os cultos eram geralmente conduzidos por Sacerdotes – ou oficiantes – que conheciam os 

diversos ritos religiosos próprios para cada divindade.

Os gregos acreditavam que os deuses comunicavam-se com os seres humanos de 

diversas maneiras.

Uma delas, o Oráculo, consistia em responder a consultas sobre o passado, o presente 

e o futuro por meio de Sacerdotes considerados capazes de transmitir a mensagem 

do deus.
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Narrando a vida dos deuses e heróis, e seus envolvimentos com os humanos, os Gregos 

criaram um rico conjunto de mitos – ou mitologia – que exerceu grande influência sobre a 

arte e o pensamento dos Povos Ocidentais.

Mas o que é Mito?

O termo Mito tem diversos sentidos.

Pode significar uma idéia falsa, como o “mito da superioridade racial dos 

germânicos”. Pode ser também uma crença exagerada no talento de alguém, algo 

como “Elvis Presley foi o maior mito do rock mundial”, ou ainda algo não 

comprovado, irreal ou supersticioso, como o mito da existência de marcianos.

Uma boa introdução à Mitologia Grega é o livro do filósofo e historiador francês Jean-Pierre 

Vermant – O Universo, os deuses e os homens. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.

Nessa obra, o autor expõe o mito sobre a origem do Universo; a guerra dos deuses no 

reinado de Zeus; a Guerra de Tróia; a aventura de Ulisses; os mitos de Édipo, 

Prometeu, Perseu, etc.
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As Bases da Civilização Ocidental

Consideremos, agora, o imenso e duradouro legado cultural da Grécia Antiga.

Costumava-se dizer que os Gregos lançaram os principais alicerces da Civilização 

Ocidental.

As raízes gregas estão em toda parte da cultura contemporânea: na política, na 

Filosofia, nas Ciências, nas Artes, na Educação. Até mesmo na Linguagem.

Muitas palavras, em todas as línguas modernas, empregam radicais gregos, como 

micro, macro, cosmo, biblio, grama, etc. Por isso, também se diz: “somos todos 

gregos”.

O esplendor cultural grego ocorreu especialmente na cidade de Atenas, entre os Séculos V e 

IV a.C., Período Clássico da história grega.

Nela, viveram artistas e intelectuais que se destacaram em diversos campos, como o Teatro, 

a Arquitetura, a Escultura, a Filosofia e a História.
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Provavelmente a Democracia Ateniense e o desenvolvimento econômico alcançado pela 

cidade contribuíram para reunir esses talentos.

Em Atenas, todas as expressões artísticas – escultura, arquitetura, teatro, etc. – era públicas, 

patrocinadas pelas Cidade-Estado para a comunidade – Não pertenciam a colecionadores 

particulares.

A arte estava presente na vida cotidiana das pessoas; encontrava-se nos Templos, 

teatros, teatros, cemitérios, não em Museus ou Residências.

Vejamos, então, cada uma das áreas em que a contribuição grega pôde ser vista com 

mais força.
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Arquitetura e Escultura

Dentre as edificações mais expressivas da arquitetura grega, podemos citar os Templos.

Tinham a principal função de abrigar esculturas dos deuses e deusas, mas não eram 

locais destinados a reunir pessoas para o culto religioso.

Foram construídos para serem vistos do exterior e tinham como elementos básicos a 

Coluna e o Capitel.

Na construção desses elementos, destacaram-se três grandes estilos arquitetônicos: 

Dórico, Jônico e Coríntio.

Capitel

Arremate ou escultura na parte superior de colunas ou pilastras.
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Entre os Arquitetos Gregos, destacaram-se Fídias e Calícrates (também escultores), e 

Ictinos, que construíram o Parternon, templo em mármore dedicado à deusa Atena.

O Parternon é considerado uma das maiores obras arquitetônicas da humanidade.

Com relação às Esculturas, grande parte de sua produção esteve ligada à religião, mas 

não se restringia a ela:

Mesclava o divino e o humano, o espiritual e o físico. Deuses e Deusas eram 

representados em forma humana.

Na Época Clássica, essas formas adquiriram proporções idealizadas, por meio das quais se 

procurava traduzir conceitos e sentimentos, como a Justiça, o Amor, a guerra, a paz, a 

sabedoria, etc.

Destacaram-se, entre os escultores gregos, Míron (autor de Discóbolo) e Praxíteles

(autor da Vênus de Cnido)



Parternon



Discóbolo – Vênus de Cnido
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Teatro e Literatura

Os principais dramaturgos gregos foram Ésquilo (autor de Ptolomeu Acorrentado e Os 

Persas), Sófocles (autor de Édipo Rei, Eléctra e Antígona), Eurípedes (autor de Medéia, 

As Bacantes e Andrômaca) e Aristófanes (autor de As Nuvens, As Rãs e os Cavaleiros).

Eles criaram textos cômicos – as Comédias – ou dramáticos – as Tragédias.

Os Atenienses apreciavam os diferentes gêneros teatrais, e havia festivais e concursos 

entre seus autores.

Os gregos aperfeiçoaram o Alfabeto Fenício, inserindo as Vogais, e o transmitiram a 

diversos povos.

Desenvolveu-se, então, uma escrita grega que se difundiu no mundo antigo. 

Atualmente, em diversos idiomas encontramos muitas palavras de origem grega. 

Os Gregos também criaram gêneros literários – Lírica, Epopéia e Drama – dos quais 

derivam o romance, a novela, o ensaio, a biografia, etc.



Parternon
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História, Filosofia e Ciências

Na Escrita da História, destacaram-se Heródoto (484-425 a.C.), conhecido como o “pai da 

história”, e Tucídides (460-396 a.C.).

Os gregos não inventaram a história, mas, num certo sentido, “inventaram” o historiador.

Foi com Heródoto que surgiu o historiador como figura subjetiva. Sem estar 

diretamente ligado a um poder político, sem ser comissionado por ele, Heródoto

põe-se a reivindicar a narração que inicia pela inscrição de um nome próprio: o seu. Ele 

é o autor de seu logos (saber).

A Filosofia desenvolveu-se na Grécia Antiga por volta do Século VI a.C.

Nasceu promovendo o pensamento racional, a razão. O momento histórico em que isso 

ocorreu coincide com a formação da Pólis, as Cidades-Estado Gregas, como Mileto, 

Samos, Éfeso, Eleia, Atenas, etc. 
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Essas cidades desenvolveram-se com a participação dos cidadãos que, por meio da 

razão, organizaram os mais diversos aspectos da vida social:

O governo, a economia, a segurança, o lazer, a arte, etc. Por isso o historiador 

Jean-Pierre Vernant disse que a Filosofia Grega é a Filha da Pólis.

A palavra Filosofia é formada por dois termos gregos: Filos = Amor e Sofia = Sabedoria.

A origem da palavra demonstra que Filosofia não é um conhecimento pronto e 

acabado, mas uma busca “amorosa” do conhecimento.

Para o Filósofo Grego Aristóteles, essa busca do saber é movida pelo desejo de 

vencer a sensação incômoda provocada pela ignorância.

“Para escapar da ignorância o Ser Humano começou a Filosofar” 

escreveu Aristóteles.
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O Saber Filosófico estava voltado a todos os campos do conhecimento:

Matemática, Astronomia, Biologia, Política, Lógica, Ética, Física, etc.

Ao longo do tempo, esse vasto campo do conhecimento filosófico passou a merecer 

estudos mais definidos e especializados.

Com isso, foram nascendo os diversos ramos das ciências particulares, que se 

desprenderam do tronco original da Filosofia.

Entre os grandes filósofos gregos citam-se: Sófocles (469-399 a.C.), Paltão (427-347 

a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), que marcaram profundamente o pensamento ocidental.

Na Medicina destacou-se Hipócrates (c. 460-377 a.C.), que ficou conhecido como o “pai da 

medicina”. 

Entre os textos escritos por Hipócrates, um dos mais famosos é o seu juramento, pela 

mensagem ética transmitida aos profissionais da medicina. Ainda hoje, em algumas 

faculdades, os Médicos pronunciam as palavras do Juramento de Hipócrates ao 

receber o Diploma de Formatura.
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Cultura Helenística

A Expansão Militar do Império Macedônico teve como uma de suas principais 

conseqüências a difusão da Cultura Grega no Oriente.

Isso deu origem a um processo de integração entre elementos Orientais e Gregos que 

resultou na chamada Cultura Helenística.

Os principais centros de difusão da Cultura Helenística foram as cidades de Antioquia, 

Pérgamo e Alexandria (no Egito).

Alexandria merece especial destaque, devido à sua biblioteca, que possuía mais de 

100 mil rolos de papiro, reunindo praticamente todo o Saber Científico e Filosófico

da época.



Antiga Biblioteca de Alexandria
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Ciência e Filosofia

O intercâmbio entre Sábios Gregos e Orientais impulsionou o conhecimento científico.

A Geometria desenvolveu-se com Euclides; a Astronomia e a Geografia, com 

Hiparco e Erastóstenes; e a Física, com Arquimedes.

No campo Filosófico, o período helenístico foi dominado por um clima de incertezas, 

descrenças e materialismos.

Destacaram-se Zenão (336-271 a.C.), que desenvolveu teses de outra corrente, o 

Hedonismo.
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Artes

O Equilíbrio e o Racionalismo do Classicismo Grego adquiriram um caráter mais 

dramático, plástico e emotivo na Arte Helenística, como exemplificou a escultura Gruppo

de Laocoonte – também conhecida como Laocoonte e seus filhos.

criaram-se também obras caracterizadas por um estilo monumental, como o Farol de 

Alexandria – uma torre de mármore com 120 metros de altura – e o Colosso de Rodes –

estátua de bronze, com 30 metros de altura, de Hélios, o deus Sol.



Grupo de Laocoonte



O Farol de Alexandria



Antiga Biblioteca de Alexandria
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