
Antiguidade clássicaAntiguidade clássicaAntiguidade clássicaAntiguidade clássica

Antiguidade 

clássica se refere à 

Europa moderna (século 

XVIII) constrói suas raízes no 

conceito de Antiguidade 

clássica.

No século XIX, o Egito antigo e a Mesopotâmia 

passaram a fazer parte do conceito europeu de 

Antiguidade clássica.

Registros revelaram que parte da religião cristã clássica se refere à 

Grécia e à Roma 

antigas.

Registros revelaram que parte da religião cristã 

havia se originado dessas civilizações.

Atualmente, o conceito de Antiguidade 

abrange também a América, a África e a Ásia.
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Grécia antigaGrécia antigaGrécia antigaGrécia antiga

Grécia antiga (século VI a.C.)

• 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 

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

• Litoral com características que facilitaram a 

navegação, estimulando o comércio marítimo.
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Oikos

Jônios, eólios e dórios

Grécia antiga

OikosOikosOikosOikos

Ilustração, baseada em pesquisa histórica, com a 

representação do que poderia ter sido esse local.

Cidade-Estado

Território agrícola Núcleo urbano Acrópole

Oikos

Família e membros; dependentes; 

animais e bens

Grupos responsáveis por dar 

origem à cidade-Estado grega
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Expansão A colonização grega (750-550 a.C.)

Fonte: HILGEMANN, Werner; KINDER, Hermann. Atlas historiqueAtlas historiqueAtlas historiqueAtlas historique. Paris: Perrin, 1996. p. 46.

• No século VIII a.C., o crescimento populacional promoveu a necessidade de busca de novas terras para a 

produção agrícola. 

• A concentração de terras férteis nas mãos de grandes proprietários levou pequenos proprietários a pedir 

empréstimos. A falta de pagamento das dividas permitiu a escravização desses indivíduos. 

• A busca de novas terras em áreas distantes possibilitou a fundação de novas cidades, as colônias. 46



Atenas

Fundada pelos 

jônios, por volta do 

Cargos políticos 

ocupados pela 

Insatisfação das 

outras camadas da 

594 a.C., reforma 

política proposta jônios, por volta do 

século X a.C.

ocupados pela 

aristocraciaaristocraciaaristocraciaaristocracia ateniense.

outras camadas da 

população.

política proposta 

por Sólon.
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Democracia ateniense

Assembleia do povo.

Ostracismo.

Escravos, mulheres 

e estrangeiros eram 

excluídos da vida 

política.

50 a.C., Péricles criou 

um Tribunal Popular 

aperfeiçoando a 

democracia ateniense. 

508 a.C., reformas 

de Clístenes.

Surge a democracia 

ateniense com 

maior participação 

dos cidadãos.

Assembleia do povo.

Conselho dos 

Quinhentos. 
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Esparta

Fundada pelos Cidade-Estado 
Exercício político Órgãos do governo 

Fundada pelos 

dórios.

Cidade-Estado 

militarizado.

Exercício político 

realizado por uma 

oligarquiaoligarquiaoligarquiaoligarquia.

Órgãos do governo 

espartano: Gerúsia, 

Ápela, Eforato.
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Sociedade espartana

• EspartanosEspartanosEspartanosEspartanos: descendentes dos dórios, considerados os 

únicos com direito à cidadania.

• PeriecosPeriecosPeriecosPeriecos: homens livres, porém sem direito à 

cidadania. cidadania. 

• HilotasHilotasHilotasHilotas: descendentes dos messênios; povo vencido e 

submetido pelos espartanos. 
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Religiosidade  

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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