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O MUNDO GREGO



Influências para a civilização ocidental

•Cidadania

•Democracia

•Filosofia

•Geometria

•Teatro
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PERIODIZAÇÃO



Grécia antiga (século VI a.C.)

Fonte: PARKER, Geoffrey. Atlas da história universal. Lisboa: Verbo, 1996. p. 115. 

• Localização: parte sudeste
abrangendo a Grécia
Continental, a Grécia Insular
e a Grécia Asiática.

• Território montanhoso e
pouco fértil.

• Litoral com características
que facilitaram a navegação,
estimulando o comércio
marítimo.
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA



Cidade-Estado
Território 
agrícola

Núcleo urbano Acrópole

Oikos
Família e membros; 

dependentes; animais e bens
Grupos responsáveis por dar 
origem à cidade-Estado grega

Jônios, eólios e dórios

Grécia antiga

Oikos

Ilustração, baseada em pesquisa histórica, com a
representação do que poderia ter sido esse local.
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Do oikos à cidade- estado



Acrópole (lugar mais alto e centro político/administrativo)Ágora (praça pública)

Asty (mercado popular) Área rural

Á
rea urbana

Pólis: (cidade-estado)



ATENAS



Fundada 
pelos jônios, 
por volta do 
século X a.C.

Cargos políticos 
ocupados pela 
aristocracia
ateniense.

Insatisfação 
das outras 
camadas da 
população.

594 a.C., 
reforma 
política 
proposta por 
Sólon.
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CIDADE-ESTADO: ATENAS 
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SOCIEDADE ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA



EDUCAÇÃO ATENIENSE



ESPARTA

• Esparta constitui-se num
Estado Militarista e
oligárquico cujo objetivo era
tornar seus cidadãos
modelos de soldado perfeito:
forte, corajoso, obediente e
lacônico, sufocando qualquer
tentativa de mudança.



ESPARTA- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Características: espírito cívico e submissão total do indivíduo ao
Estado.
Sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e
eugênica (não se admite defeitos físicos nos cidadãos).

Localizada no Peloponeso;
Fundada pelos dórios;
Terras férteis;
Cultura marcada pelo caráter 
militar;



• Espartanos: descendentes 
dos dórios, considerados os 
únicos com direito à 
cidadania.

• Periecos: homens livres, 
porém sem direito à 
cidadania. 

• Hilotas: descendentes dos 
messênios; povo vencido e 
submetido pelos 
espartanos. 

16

SOCIEDADE ESPARTANA



ESPARTA- POLÍTICA

• Eforato (5 magistrados eleitos anualmente);

• Diarquia (2 reis, funções executivas e militares);

• Gerúsia (28 membros que cuidavam de apresentar projetos de leis);

• Ápela (assembleia com todos os espartanos/consultiva);



EDUCAÇÃO ESPARTANA



Politeísta: crenças em diversos deuses.

Olimpo: montanha que passou a ser considerada o céu 
dos gregos.

Cidades gregas: construíam templos e santuários aos 
deuses.

Religião cívica: festividades para os deuses da cidade 
para obter benesses.

Mitologia: conjunto de mitos que contam a história dos 
deuses e heróis. 19

CULTURA E RELIGIOSIDADE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (ENEM 2009 )
Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de
homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de
negócios — esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —,
tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao
desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas".

VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:

A) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos
de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de
trabalhar.

B) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma
concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.

C) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos
os habitantes da pólis a participarem da vida cívica.

D) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria
ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais.

E) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que
tinham tempo para resolver os problemas da cidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Alternativa “B”, pois a opção interpreta acertadamente a
sentença estabelecida por Aristóteles, que vincula o direito à
cidadania a um grupo seleto de indivíduos. Deste modo,
devemos perceber que até mesmo a política ateniense,
símbolo maior da democracia na Antiguidade, fora estabelecida
a partir de um série de critérios que limitavam o pleno gozo da
cidadania pelos homens que habitavam essa cidade-Estado.

era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais 
superiores, fruto de uma concepção política profundamente 

hierarquizada da sociedade.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Observe a imagem e responda.

Em relação à sociedade ateniense, marque a alternativa verdadeira:

a) Era formada pelos cidadãos, que possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais
cargos políticos; pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e
que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e pelos escravos que
não possuíam direitos políticos.

b) Era formada pelos metecos, que possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais
cargos políticos; pelos cidadãos, homens livres que pagavam impostos e
que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e pelos escravos que
possuíam direitos políticos.

c) Era formada pelos cidadãos, que não possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, pelos metecos, homens livres que pagavam
impostos e que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e
pelos escravos que não possuíam direitos políticos.

d) Atenas foi a primeira cidade grega a desenvolver a democracia, em
que grande parte da população poderia ocupar os principais cargos
políticos. Os metecos, por exemplo, tinham acesso às terras e possuíam
um grande prestigio social; os cidadãos eram considerados ricos, mas
aceitavam a participação popular no governo da cidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

A sociedade ateniense era controlada pelos cidadãos que eram homens 
nascidos em Atenas. Eles usufruíam de privilégios políticos e se dedicavam 
em tempo integral ao governo da cidade. A política e a filosofia eram vistas 

como essenciais para a vida do cidadão ateniense. Por outro lado, os metecos
eram homens livres, porém, não eram nascidos em Atenas e, portanto, não 
tinham acesso aos principais cargos políticos. Desse modo, dedicavam-se ao 

comércio e pagavam os impostos. Os escravos atenienses eram homens 
capturados em guerras ou que já eram filhos de escravos. Eles não possuíam 

direitos políticos e eram desprezados socialmente por realizarem serviços 
que exigiam esforço físico.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- O grande legado dos gregos na nossa vida política foi a DEMOCRACIA.
No entanto, a democracia contemporânea não é igual à democracia grega antiga.
Marque a única opção correta sobre a democracia.

A) A democracia surgiu em Esparta e todos os habitantes da polis eram considerados
cidadãos, assim como a democracia atual.

B) A democracia grega antiga, isto é, de Atenas, era direta, isto é, aqueles
considerados cidadãos tomavam as decisões. Já a democracia atual é representativa
e indireta.

C) As mulheres tinham os meus direitos políticos que os homens em Atenas e em
Esparta.

D) A democracia antiga era representativa, mas excluía os escravos e estrangeiros do
processo político.

E) A democracia ateniense era representativa e universal, isto é, todos eram
considerados cidadãos.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

A democracia grega antiga, isto é, de 
Atenas, era direta, isto é, aqueles 

considerados cidadãos tomavam as 
decisões. Já a democracia atual é 

representativa e indireta. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (ENEM/ 2014)

Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o
nascimento da cidade na Grécia antiga: a redação das leis. Ao escrevê-las, não se
faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira.

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1992 (adaptado).

Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda vigente no
mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio:

a) Isonomia — igualdade de tratamento aos cidadãos.

b) Transparência — acesso às informações governamentais.

c) Tripartição — separação entre os poderes políticos estatais.

d) Equiparação — igualdade de gênero na participação política.

e) Elegibilidade — permissão para candidatura aos cargos públicos.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

O conceito de isonomia surgiu na Grécia Antiga, e defende a máxima: todos
os cidadãos são iguais, não devendo haver nenhuma distinção entre elas
dentro de uma sociedade. A isonomia é o pilar básico de uma democracia. A
única questão que o aluno não pode se confundir quando analisar a isonomia
grega, é o conceito de cidadania. Todos tinham o tratamento igual, porém
nem todos eram cidadãos gregos: escravos, mulheres e menores de 18 anos
não eram considerados cidadãos na Grécia antiga.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Esparta apresentou um desenvolvimento histórico distinto
da maioria das cidades-gregas, pois:

a) Formou-se a partir de um governo conservador e assumiu um sistema
político democrático, com a participação de todos os cidadãos.

b) Organizou-se na forma de governo oligárquico, cujo objetivo principal
era preservar os interesses da aristocracia.

c) Transitou de um governo monárquico para o regime de tirania, o que
proporcionou uma política de equilíbrio entre as camadas sociais.

d) Assumiu a forma republicana de governo, sem possibilidade de
ascensão dos grupos sociais.

e) Caracterizou-se por um governo autocrático, no qual o grupo dirigente
reunia poderes temporais e espirituais.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 5
ALTERNATIVA “B”

Organizou-se na forma de governo oligárquico, cujo 
objetivo principal era preservar os interesses 

da aristocracia.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Comparando-se a educação ateniense com a
espartana, conclui-se que:

a) Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do
homem, enquanto os espartanos, o militarismo.

b) As relações democráticas em Atenas possibilitavam que
muitas mulheres se destacassem na sociedade.

c) Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a
xenofobia.

d) Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento
da cidadania.

e) O desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a
instituição da democracia e o fim da escravidão.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 6 
ALTERNATIVA “A”

Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física 
do homem, enquanto os espartanos, o militarismo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- Os espartanos se utilizaram o laconismo e da xenofobia
para reforçar o status quo e evitar mudanças
preservando:

a) Um sistema social no qual a mulher não possuía nenhuma função de
destaque.

b) A distância sócia econômica, permanecendo o perieco como escravo,
e o espartano como intelectual.

c) A estrutura política que garantia o direito do voto para que todos não
fossem escravos.

d) Os limites territoriais da cidade, que fora ameaçado pelo
expansionismo persa.

e) Os privilégios da elite militar, que controlava as terras férteis,
consideradas propriedades estatais.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 7

ALTERNATIVA “E”

Os privilégios da elite militar, que controlava as terras 
férteis, consideradas propriedades estatais.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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