
 

1º. Ano – 2B – Civilização Grega – parte 1 

Localização Geográfica e características 
da região: 

 

De um modo geral, o relevo das penínsulas e ilhas é montanhoso, 
entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. 
 

Na Antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o 
litoral, muito recortado, favoreceu a navegação e as comunicações 
através do mar. 
 

Por outro lado, as características do relevo continental estimularam 
o isolamento e a autonomia das cidades gregas. 

 



Periodização da história grega: 
Período Pré-Homérico (Creto-Micênico): (Séc. XX a XII a.C.), 

Período de povoamento da Grécia antiga. 
 

Período Homérico: (1100 e 800 a.C.), período que teriam sido 

criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. 
 

Período Arcaico: (800 a 500 a.C.) caracterizado pela formação 

da cidade-estado grega, a pólis. 
 

Período Clássico: (entre V e IV a.C.) período no qual as 

cidades gregas atingiram seu apogeu cultural, e consolidando a 
cidade-estado como forma de organização política. 
 
 

Período Helenístico: (336 a 146 a.C.) decadência da pólis grega, 

caíram sob domínio macedônico e posteriormente romano. 

 

Creto-Micênico ou Pré-homérico 
 

Primeiros povos a se fixarem na região são os Pelasgos. 

 de origem desconhecida. 

Já habitavam a região em 2000 a.C.  

Mais tarde vieram os povos que deram origem a civilização 

micênica (a maior cidade era Micenas): 

Aqueus; 

Jônios; 

Eólios. 



 

Creto-Micênico ou Pré-homérico 
Os micênicos (aqueanos) evoluíram muito graças a seus 

contatos com a civilização cretense. 

Creta (ou civilização minóica): 

Cidade com uma rica elite comercial. 

As mulheres desfrutavam de privilégios, religião com tendência 

matriarcal. 

Século XIV a.C.: Creta foi invadida pelos Aqueus, que 

assimilaram grande parte da sua cultura (civilização creto-
micênica) 

Controlaram o mediterrâneo oriental. 

 
 

 



GUERRA DE TRÓIA 
Possivelmente ocorrido entre 1300 a.C. e 1200 a.C. 

Os gregos enfrentaram a cidade de Tróia (Ilion) que controlava 

o estreito de Bósforo. 

Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis 

e ricas do Mar Negro. 

Narrada pelo poeta Homero na clássica obra A Ilíada e a 

Odisseia. 

Narra as aventuras do Herói grego Ulisses (ou Odisseu). 

 

 
Após a destruição de Tróia chegam os Dórios! 

Entre 1200 a.C. e 1100 a.C. 

Dórios: 

Nômades, Guerreiros e já conheciam o ferro. 

Destruíram todas as cidades do centro norte 

Dispersão da população (conhecida como  

 
 
 



Primeira Diáspora Grega) para a Ásia menor onde fundaram 
Mileto, Éfeso, Halicarnasso. 

Fim do Período pré-Homérico. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Período Homérico (XII ao VIII a.C.) 

Pequenas comunidades de base familiar. 

Genos. 

Economia Agrária e auto suficiente. 

Pater = Administrava as funções. 

Com o aumento da população vamos ter o declínio do sistema 

gentílico. 

O solo grego é muito pobre. 



 

Passaram a surgir divisões sociais. 

Surge a Propriedade privada. 

Segunda Diáspora Grega 

devido ao aumento populacional das Comunidades Gentílicas. 

Colonização (VIII-VI). 

Cidades gregas por várias regiões. 

Distinção nas colônias: 

 Empórion (Estabelecimento comercial). 

 Apoikia (Lar distante) era uma cidade independente. 



 

 
Período Arcaico (XIII – VI a.C.) 

Crise no Sistema Gentílico. 

Esparta (ou Lacedemônia): 

Localizada na península do Peloponeso. 

Cidade-estado com origem na chegada dos Dórios. 

Região antes habitada pelos Aqueus. 

Educação: Valorizavam ao máximo a formação física. Buscava-se 

o soldado. 
 

 
 
 



SOCIEDADE ESPARTANA  

 

 

POLÍTICA ESPARTANA 

 

 



Descendentes dos Jônios. ATENAS 

Escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica. 

Contava com um porto natural (Pireu) que permitiu um 

desenvolvimento comercial. 

Economia: 

Modo de produção escravista. 

Primeiramente a base econômica era a agricultura, 

posteriormente o comércio desempenhou papel relevante. 
 

SOCIEDADE ATENIENSE 

 

 

 
 



REFORMAS JURÍDICAS 
Drácon (624 a.C.) 

 Tornou público um registro escrito das leis. 

Sólon (591 a.C.) 

Eliminou a escravidão por dívidas. 

Criou a Bulé com representantes de todas as regiões da pólis. 

Criou a Eclésia = Assembléia popular que aprovava as leis da 

Bulé. 

Helieu = Tribunal de Justiça. 

Mas estas reformas não solucionaram os problemas. 

REFORMAS JURÍDICAS 
Psístrato = Promoveu um golpe impondo uma Tirania. 

Governou entre 546 e 527 a.C. 

Seus filhos Hiparco e Hipias também governaram. 

Hipias foi deposto em 510 a.C. 

Clítenes = Chegou ao poder e implantou a democracia. 

Governou entre 510 a 507 a.C. 

Com a crise social equilibrada por meio da política de Clístenes, 

posteriormente Péricles pôde governar (entre 463 - 431 a.C.) 
uma Atenas forte politicamente. 

 



DEMOCRACIA ATENIENSE 

 

OSTRACISMO  

 


