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Como conceituar democracia e

cidadania na Grécia Antiga e

atualmente?



GEOGRAFIA E HISTÓRIA
 Localizadas ao sul da Península Balcânica, nas ilhas

do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor.

 A organização das cidades-Estado autônomas foi
facilitada pelas condições geográficas.

 Atividades econômicas voltadas para a expansão
comercial e marítima.

 Solo pouco fértil e dificuldades de aproveitamento
agrícola.

 Região Magna Grécia (orla do Mar Mediterrâneo e no
sul da Itália).



A GRÉCIA ANTIGA



PERÍODO PRÉ - HOMÉRICO
(XX a. C. - XII a.C.)



O LABIRINTO DO MINOTAURO
RECONSTITUIÇÃO ARTÍSTICA DO PALÁCIO DE CNOSSOS



CIVILIZAÇÕES CRETENSE E MICÊNICA

 A cretense floresceu na ilha de Creta.
 Mitologia grega = Minos, o rei de Creta.
 A navegação e o comércio possibilitaram o contato

dos cretenses com outros povos.
 A micênica originária dos povos aqueus.
 A península grega recebeu migrações de vários

povos conhecidos como indo-europeus (jônios,
eólios, dórios e entre outros).

 Primeira Diáspora Grega = dispersão de vários
povos nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia
Menor.



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



 Caracterizado pela comunidade gentílica.
 Genos = pequenas unidades agrícolas autossuficientes.
 Literatura: Ilíada e Odisseia.
 Pater = chefe comunitário = exercia funções religiosas,

administrativas e jurídicas.
 Colapso da sociedade gentílica.
 Disputas por terras cultiváveis.
 Os eupátridas = “os bens nascidos”.
 Agricultores = pequenos proprietários.
 “Marginalizados” = excluídos.
 Expansão grega no Mediterrâneo.
 Estabelecimento de diversas pólis.
 Segunda Diáspora Grega = dispersão dos gregos para o

mar Negro.



PERÍODO ARCAICO
(VIII a. C. – V a.C.)



 Consolidação das pólis gregas.
 Espaço em que os cidadãos conviviam e decidiam

coletivamente os destino do grupo.
 A cidadania é a condição de pertencimento a uma

comunidade política que gera determinados deveres e
direitos em relação a essa comunidade.

 Acrópole = local mais elevado da povoação e em torno
da qual se desenvolveria um núcleo urbano.

 Inicialmente as cidades-Estado foram governadas por
um rei (o baliseu).

 Regime oligárquico-aristocrático = conselho dos
eupátridas.



A pólis de Esparta
 Localizava-se na península do Peloponeso, em um terreno fértil.
 Fundada pelos dórios.
 Fechada, agrária e oligárquica.
 Organização social (espartanos, periecos e hilotas).
 Legislação espartana criada por Licurgo.
 Assembleia de guerreiros (Apela).
 Conselho de anciãos ricos (Gerúsia).
 Esparta não passou por transformações econômicas e sociais.
 Governo Constitucional (igualdade de todos cidadãos perante a 

lei).
 Liberdade entre os cidadãos espartanos.
 As terras e a mão de obra pertencem ao Estado.
 As áreas mais férteis localizavam-se no centro da pólis.
 As áreas inférteis localizavam-se em regiões periféricas.



 Pólis militarizada como forma de manter a ordem vigente.
 Disciplina militar espartana.
 A educação espartana estava sob a responsabilidade do Estado.
 Crianças deficientes eram sacrificados ao nascer.
 Meninos saudáveis eram separados da família aos 7 anos.
 Aos 18 anos ingressavam no exército como hoplitas.
 Aos 30 anos podiam se casar e participar da vida política.
 Aos 60 anos deixavam de ter obrigações militares e poderiam ser

eleitos para a Gerúsia.
 Pressões externas, ameaças estrangeiras e o desejo se

transformar em uma potência hegemônica.
 Disputas das Olimpíadas na Grécia Antiga com a participação de

soldados espartanos que eram atletas.



PIRÂMIDE SOCIAL DE ESPARTA 



A pólis de Atenas
 Origem das Olimpíadas.
 Localiza-se na região da Ática, sul da Grécia.
 Fundada pelos povos aqueus, eólios e jônios.
 Regime oligárquico (arcontado).
 Conselho dos eupátridas (aerópago).
 Escassez de terras férteis.
 Expansão pelo Mediterrâneo provocou profundas

alterações na estrutura econômica e social ateniense.
 Pequenos proprietários perdiam suas terras.
 Escravidão por dívidas.
 Aumento do número de escravos (prisioneiros de guerra).
 Monopólio político dos eupátridas.



 Economia fundada na exploração do trabalho escravo.
 Aumento das tensões sociais.
 Instabilidade política.
 Propostas dos principais legisladores atenienses (Sólon,

Drácon e Clístenes).
 Quem era o cidadão grego?
 Atenas era aberta ao comércio, rica, dinâmica e

democrática.
 Em Esparta, as mulheres tinham uma vida mais ativa que

em Atenas.
 As mulheres atenienses permaneciam em casa, não

tinham direitos políticos e deviam obediência ao pai e ao
marido.



POPULAÇÃO DE ATENAS E ESPARTA 
(SÉCULO V a.C.)



PRINCIPAIS LEGISLADORES 
Drácon

 Instituiu um conjunto de leis
severas e rígidas, conhecidas
como leis draconianas.

 As leis previam pena de morte
para diversos crimes e tinham
como objetivo estabelecer a
ordem e evitar revoltas em
Atenas.

 Insatisfação popular.



PRINCIPAIS LEGISLADORES 
Sólon

 Eliminou a escravidão por dívida.
 Dividiu a sociedade em forma

censitária.
 Bulé = conselho formado por 400

membros com funções
administrativas e legislativas.

 Eclésia : assembleia popular aberta
a todos os cidadãos (homens livres,
com mais de 18 anos).

 Lutas sociais.
 Tiranias.



PRINCIPAIS LEGISLADORES

Clístenes
 Implantação da democracia.
 Divisão dos cidadãos em dez

tribos.
 Aumentou a quantidade de

membros da Bulé.
 O ostracismo.



PERÍODO CLÁSSICO
(V a.C. - IV a.C.)



 Período caracterizado por violentas lutas dos gregos contra os
persas e entre si.

 Também considerado o apogeu da antiga civilização grega,
destacando suas maiores realizações culturais.

 As reformas de Clístenes influenciou toda a Grécia, mas
aprofundaram durante o governo de Péricles.

 Nas Guerras Médicas gregos e persas disputaram a
hegemonia do Mar Egeu.

 Primeira invasão persa na Grécia: liderados por Dario I, os
persas foram surpreendidos pelo exército ateniense.

 Segunda invasão persa na Grécia: liderados por Xerxes, os
persas conseguiram invadir e saquear Atenas.

 A campanha persa se enfraqueceu, na medida em que suas
tropas não eram guarnecidas por suprimentos e reforços.

 A derrota persa na batalha de Salamina, diante de Atenas,
selou o destino dos persas que se retiraram sem terem
conseguido tomar a Grécia.



AS GUERRAS MÉDICAS





 Liga de Delos = união militar das pólis gregas contra os persas.
 As cidades da Liga pagavam impostos na ilha de Delos.
 Atenas tornou-se líder da Liga e passou a administrar os

recursos de Delos.
 Ao final das guerras contra os persas, a Liga de Delos se

manteve, como também a cobrança de tributos.
 O Imperialismo ateniense, isto é, domínio de Atenas sobre a

Grécia Antiga.
 Apogeu ateniense, ou seja, Atenas passou a controlar os

recursos de outras cidades-Estado.
 Os atenienses interferiam na vida política e social de outras

pólis, inclusive transferindo o tesouro de Delos para Atenas.
 Período conhecido como Idade de Ouro de Atenas, dirigida por

Péricles.
 O governo de Péricles aprimorou-se a democracia.
 Ele criou a mistoforia para os ocupantes de cargos públicos.



A GUERRA DO PELOPONESO





 Insatisfação das cidades da Liga de Delos contra o domínio
ateniense, como também, das cidades aristocráticas.

 Lideradas por Esparta, as pólis insatisfeitas formaram a Liga do
Peloponeso.

 Atenas e Esparta entraram em guerra, conflito conhecido como
Guerra do Peloponeso.

 Atenas tinha o poderio marítimo, enquanto os exércitos de
Esparta detinham o domínio terrestre.

 Nos dezessetes anos de guerra, os soldados espartanos
devastaram os campos da Ática e cercaram Atenas.

 A guerra terminou em 404 a.C., com a vitória de Esparta.
 Houve o fim da democracia ateniense e o retorno do poder

oligárquico na Grécia.
 Iniciou-se o período do domínio espartano.
 As constantes guerras na península Balcânica tiveram como

resultado o enfraquecimento das cidades-Estados da Grécia.
 Na Batalha de Queroneia, a Grécia caiu sob o domínio da

Macedônia.



O SÉCULO DE PÉRICLES

A CULTURA GREGA

MITOLOGIA GREGA



“Muitos são os prodígios; entretanto
nada é mais prodigioso do que o
homem”. Sófocles (495 a.C. – 406 a. C.).



Estátua de Zeus, senhor de

todos os deuses (século II

a.C.)



Atena, deusa da razão e

da sabedoria e protetora

da cidade de Atenas (V

a.C.).



Parternon, templo

da deusa Atena

(2012).

Os estilos arquitetônicos

refletiam importantes

características das pólis

gregas que lhes deram

origem, como por

exemplo, o jônico de

Atenas.



“O homem é a medida de todas as coisas”. 
Escola de Protágoras (485 a.C. – 410 a.C). 

A FILOSOFIA GREGA



A morte de Sócrates,

obra do francês

Jacques-Louis David

(1787).

Sócrates foi

condenado e julgado

à morte por ter sido

um crítico da ordem

ateniense.

O mesmo toma cicuta

(veneno) diante de

seus discípulos e

afirmara que preferia

“a morte a ter que

renunciar à Filosofia”.



Escola de Atenas,

obra renascentista

de Rafael Sanzio.

Em destaque os

filósofos gregos

Platão e Aristóteles.



MITOLOGIA GREGA
 O mundo surgiu graças ao titã

Cronus, depois derrotado por
Zeus.

 O mundo mitológico grego
tem início com o casal Urano
e Gaia.

 Urano (o céu) permanecia
unido a Gaia (a terra) em um
ato de reprodução constante.

 Dessa união nasceram os
titãs, que não conseguiam sair
do ventre de Gaia.



MITOLOGIA GREGA
 Infeliz com os filhos

aprisionados, Gaia ajudou
um deles, Cronus, a castrar
o pai.

 Com isso Urano se
separou de Gaia, uma
metáfora que simbolizava o
surgimento do mundo após
a separação entre o céu e
a terra.



MITOLOGIA GREGA
 Cronus passou a reinar,

mas, com medo de perder
o poder, engolia os filhos
que tinha com a titã Réia.

 Um deles Zeus, escapou
desse destino e resgatou
os irmãos.

 Zeus derrotou Cronus em
uma grande batalha, que
deu início a era dos
deuses.



ZEUS
 O filho mais novo de

Cronus e Réia é o líder dos
deuses que vivem no
monte Olimpo.

 Ele impõe a justiça e a
ordem lançando
relâmpagos construídos
pelos ciclopes.

 Zeus teve diversas
esposas e casos com
deusas, ninfas e humanas.



HERA
 Terceira mulher de Zeus e

rainha do Olimpo.

 Hera é a deusa do
matrimônio e do parto.

 É vingativa com as
amantes do marido e com
os filhos de Zeus que elas
geram.

 Para os gregos, Hera e
Zeus simbolizam a união
homem – mulher.



HADES
 Mesmo sendo irmão de

Zeus e Poseidon, não vive
no monte Olimpo.

 Hades, como deus dos
mortos, domina seu próprio
território, ou seja, o mundo
dos mortos.

 Apesar de passar uma
imagem ruim por sua
“função”, não é um deus
associado ao mal.



POSEIDON
 O irmão mais velho de

Zeus e Hades é o deus do
mar.

 Com um movimento de seu
tridente, causa
tempestades e terremotos
e sua fúria é famosa entre
os deuses.

 Poseidon vive procurando
aumentar seus domínios
em diferentes áreas da
Grécia.



AFRODITE
 O nome da deusa do Amor

significa “nascida da
espuma”, porque diziam
que ela havia surgido do
mar.

 Afrodite é a mais bela das
deusas.

 Apesar de ser esposa de
Hefesto, teve vários casos
– com deuses como Ares e
Hermes e também com
mortais.



HEFESTO 
 Filho de Zeus e Hera,

Hefesto nasceu tão fraco e
feio que foi jogado pela
mãe no oceano.

 Resgatado por ninfas, virou
um famoso artesão.

 Impressionados com o
talento dele, os deuses
levaram Hefesto ao Olimpo
e o nomearam deus do
fogo e da forja.



ARES
 O terrível deus da guerra é

outro filho de Zeus e Hera.

 No campo de batalha pode
matar um mortal apenas
com seu grito de guerra!

 Pai de vários heróis –
humanos que são
protegidos ou filhos de
deuses - , Ares ainda se
tornou um dos amantes de
Afrodite.



APOLO
 O deus da luz

(representada pelo Sol),
das artes, da medicina e da
música é filho de Zeus com
uma titã, Leto.

 Na juventude, era
vingativo, mas depois se
tornou um deus mais
calmo, usando os poderes
para cura, música e
previsões do futuro.



ARTEMIS 
 Irmã gêmea de Apolo, é

a deusa da caça,
representada por uma
mulher com um arco –
contraditoriamente,
também é a protetora
dos animais.

 Artemis é uma deusa
casta (virgem), que fica
furiosa quando se sente
ameaçada.



HERMES
 Filho de Zeus com a

deusa Maia, o
mensageiro dos deuses
é o protetor dos viajantes
e mercadores.

 Representado como um
homem de sandálias
com asas, Hermes tinha
um lado obscuro: às
vezes trazia mentiras e
falsas histórias.



ATENA
 É a deusa da sabedoria

e filha de Zeus com a
primeira mulher dele,
Métis.

 Seu símbolo é a mais
sábia das aves, a coruja.

 Habilidosa e especialista
nas artes e na guerra,
Atena carrega uma lança
e um escudo chamado
Égide.



PERÍODO HELENÍSTICO
(IV a.C. – II a.C.)





 Período caracterizado com a conquista da Grécia pela
Macedônia.

 Alexandre, o Grande, filho de Felipe II foi educado por
Aristóteles e assimilou valores da cultura grega.

 Expansão pela Ásia Menor, na Pérsia e na Índia,
margens do rio Indo.

 Morreu aos 33 anos (323 a.C.) e o seu Império não se
manteve após a sua morte.

 Conquista dos romanos (II a.C. e I a.C.).
• A cultura helenística caracterizou por apresentar uma arte

mais realista, exprimindo violência, dor, tempos de
guerras.

 Avanço nas ciências.
 Novas correntes filosóficas: estoicismo (Zenão),

epicurismo (Epicuro); ceticismo (Pirro).



CULTURA HELENÍSTICA
Laocoonte e seus filhos,

escultura marcada pelo

pessimismo, negativismo

e relativismo.
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