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MOMENTO DÉJÀ VU



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



PERIODIZAÇÃO



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



Pólis (cidades-estados com autonomia total, cidades independentes), como Esparta e Atenas.

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

Área rural

Á
rea urbana

PÓLIS (CIDADE-ESTADO)



ATENAS: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Localidade: Península Ática (região montanhosa, mas com litoral com portos naturais, 

facilitando o comércio marítimo).

• Sem terras férteis (pesca/navegação/comércio marítimo).



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 



SOCIEDADE ATENIENSE



508 a.C., 
reformas de 

Clístenes.

Surge a 
democracia 
ateniense com 
maior 
participação dos 
cidadãos.

Assembleia do 
povo.

Conselho dos 
Quinhentos. 

Ostracismo.

Escravos, 
mulheres e 
estrangeiros 
eram excluídos 
da vida política.

50 a.C., Péricles 
criou um Tribunal 
Popular 
aperfeiçoando a 
democracia 
ateniense. 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 



ESPARTA- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

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;



SOCIEDADE ESPARTANA





GUERRAS 



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



Base: razão humana (antropocentrismo).

Religião: politeísmo antropomórfico (deuses semelhantes aos homens).

Artes: teatro (comédias e tragédias), escultura, arquitetura e literatura.

História: Heródoto (“pai da História”).

Matemática: Pitágoras.

Esporte: criação dos Jogos Olímpicos.

A cultura grega



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. 
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RELIGIOSIDADE



DEUSES E DEUSAS GREGOS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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