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MOMENTO DÉJÀ VU



•Esparta e Atenas formaram as cidades-estados mais
importantes da Grécia, unidas na língua e na religião,
mas eternas rivais nos campos político e cultural.

Recapitulando...



ATENAS X ESPARTA



GUERRAS GREGAS- SUGESTÃO (GAMES)



GUERRAS 



• Durante o período Clássico, século V a.C., a Grécia viveu seu período de maior
esplendor cultural.

• No entanto, interesses econômicos e políticos provocaram guerras contras
outros povos e entre si, destacando-se as GUERRAS MÉDICAS e a GUERRA DO
PELOPONESO.

GUERRAS PELA HEGEMONIA



Guerras médicas (499 - 475 a.C): conflito entre as polis gregas e os persas 
(chamados de medos). Choque imperialista (Atenas X Persas).

• União helena (gregos) contra os persas.

Vitórias gregas comandadas por Atenas, que cria a Liga de Delos (aliança militar com a 

hegemonia ateniense sobre as outras polis, inclusive com a cobrança de impostos).

Reação de Esparta: criação da Liga do Peloponeso .

Guerra do Peloponeso.

GUERRAS MÉDICAS



• Como reação às invasões persas da Ásia Menor,
Atenas e Esparta, as maiores potências ,
respectivamente, no mar e na terra, uniram-se e
dividiram a liderança dos gregos contra o inimigo.

• Atenas venceu a Batalha de Maratona,
enfraquecendo o Império Persa.

• Na Batalha das Termópilas, que contou com os 300
de Esparta liderados pelo rei-general Leônidas, os
persas massacraram o exército espartano e
partiram em direção à Atenas.

• Na Batalha de Plateia (479 a.C.), tropas espartanas
e atenienses derrotaram novamente os persas. Na
Batalha de Mícale ocorreu a derrota definitiva dos
persas, e Atenas tornou-se a cidade hegemônica
da Grécia, comandando a Liga ou Confederação de
Delos.

GUERRAS MÉDICAS E HEGEMONIA ATENIENSE



• Com a justificativa de se prevenir contra novos ataques externos, Atenas
organizou uma aliança entre as cidades-estados, chamada Confederação
de Delos (478 a.C.).

A CONFEDERAÇÃO DE DELOS

• Aos poucos, Atenas se
impôs como a cidade-
Estado mais importante,
exigindo obediência e
pagamento de tributos
das cidades-Estado
confederadas. Para tal,
muitas vezes recorria à
pressão militar, o que
gerou insatisfação geral e
descontentamento.



• O desenvolvimento ateniense,
graças à Confederação de Delos,
tornou-se ameaçador para as outras
cidades-estados como Tebas,
Corinto, e principalmente, para
Esparta, sua eterna rival. Essas,
então, formaram a Liga do
Peloponeso, sob a liderança de
Esparta, para enfrentar Atenas e a
Confederação de Delos.

• A disputa pela hegemonia na Grécia
entre Atenas e Esparta envolveu
todas as cidades-estados por 27
anos, com pequenos períodos de
paz (431-404 a.C.).

• A Guerra do Peloponeso deu à
Esparta a tão sonhada hegemonia
na Grécia. Isso durou pouco, até
Tebas derrubar Esparta.

GUERRA DO PELOPONESO E HEGEMONIA ESPARTANA



Guerra do Peloponeso (431 - 404 a.C): conflito entre a Liga de Delos
(comandada por Atenas) e a Liga do Peloponeso (comanda por Esparta) pela domínio 
da região.

Resultado: fim da
democracia ateniense
(fortalecimento da
aristocracia) e
enfraquecimento das
polis gregas (conflitos
internos), causando a
invasão macedônica
(338 a.C.).

GUERRA DO PELOPONESO



•Essas guerras entre as cidades-estados
promoveram o enfraquecimento da Grécia e
abriram caminho para a invasão dos
macedônicos, povo que vivia ao norte da Grécia,
sob o comando de Felipe II, pai de Alexandre, o
Grande, rei do Império Macedônico.

CONSEQUÊNCIAS DAS GUERRAS PARA O MUNDO GREGO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Sobre a Guerra do Peloponeso
é correto dizer que:

a) Foi um confronto militar que uniu Esparta e Atenas para
enfrentar o exército persa que invadiu o território grego.

b) A Guerra do Peloponeso foi um confronto que uniu as
cidades de Esparta, Corinto, Mégara e Tebas contra o
domínio ateniense na região.

c) Confronto entre os exércitos espartanos e atenienses
com o objetivo de conquistar o império persa e o império
babilônico.

d) Confronto militar em que Atenas saiu vitoriosa depois
de um longo conflito contra os Espartanos pela disputa do
mar mediterrâneo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

A Guerra do Peloponeso aconteceu logo depois das Guerras Médicas, em 
que Espartanos e Atenienses se uniram para vencer o exército persa. Ao 
final desse conflito, a cidade de Atenas saiu fortalecida e passou a ter o 

maior poderio militar e econômico da Grécia Antiga. A criação da Liga de 
Delos, com o objetivo de fornecer proteção às cidades-estados, serviu 
para aumentar a influência política de Atenas na região e, com isso, os 

espartanos ficaram receosos de uma possível invasão ateniense pela força 
que eles ganharam. Em contrapartida, sob a liderança de Esparta, algumas 
cidades-estados criaram a Liga do Peloponeso com a prioridade de conter 

o poder dos atenienses, o que acabou deflagrando a Guerra do 
Peloponeso, que durou 27 anos. Ao fim do conflito, os espartanos 

conseguiram sair vitoriosos e barraram o crescimento político e 
econômico dos atenienses.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- A Guerra do Peloponeso era um conflito entre
duas cidades-estados e suas respectivas aliadas, que cidades
foram essas?

a) Atenas e Tebas.

b) Atenas e Beócia.

c) Corinto e Tebas.

d) Dórios e Aqueus.

e) Esparta e Atenas.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

Atenas x Esparta.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401
a.C., foi:

a) uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos
persas e a ameaça de perda de suas principais praças de comércio do Mar
Mediterrâneo;

b) uma luta entre dórios e aqueus na época da ocupação do território
grego que resultou na formação das cidades de Esparta e Atenas;

c) uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a
hegemonia da Confederação de Delos - liderada por Atenas - sobre o
território grego;

d) uma guerra entre gregos e romanos, pelo desejo de implantação de
uma cultura hegemônica sobre os povos do Oriente Próximo;

e) uma invasão do território grego pelas tropas de Alexandre - O Grande,
na época de expansão do Império Macedônico que herdara de seu pai.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

A Guerra do Peloponeso foi uma guerra interna entre as 
pólis gregas, em virtude do predomínio ateniense após o 

fim das Guerras Médicas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- A Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) acabou
resultando no enfraquecimento do poderio econômico e
militar das cidades-estados gregas que haviam
hegemonizado a região oriental do Mediterrâneo. Esse
enfraquecimento possibilitou posteriormente que os gregos
fossem conquistados pelo:

a) Império Macedônico.

b) Império Persa.

c) Império Romano.

d) Império Egípcio.

e) Império Cartaginês.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Frente ao enfraquecimento das cidades-estados gregas, o 
Império Macedônico dominou o mundo grego.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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