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PERIODIZAÇÃO



1.1- PERÍODO PRÉ-HOMÉRICO 
( 2000 – 1400 a.C)

• Diversas tribos de pastores nômades chegam à 
região: Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios.



• Formação da cultura creto-micênica (aqueus)

• Primeira Diáspora grega provocada pela 
invasão dórica ( militarmente superiores) no 
séc. XII.







1.2- PERÍODO HOMÉRICO ( XII-VIII a.C.)

• Fontes: Ilíada (Guerra de Tróia) e Odisséia (retorno de Ulisses ao reino 
de Ítaca) . Poemas atribuídos ao lendário poeta Homero.



• Predominio de pequenas unidades auto-
suficientes,os genos (comunidades gentílicas),
sob a chefia de um BASILEU

• 800 a .C.,- disputas por terras cultiváveis e o
crescimento populacional acabaram com o
sistema gentílico. Uma minoria eupátrida
apropriou-se das melhores terras, gerando
desigualdades sociais e a busca por terras no
sul da Itália e outras regiões: segunda
diáspora grega.

• A desintegração dos genos provocou a
formação das Pólis ou cidades estados e a
colonização do sul da Itália e Sicília (Magna
Grécia),reforçando as diferenças sociais.





1.3- PERÍODO ARCAICO( VIII-VI a.C)

• Com o surgimento da propriedade privada,acentuaram-
se os conflitos .Os proprietários formaram associações, 
as fatrias. Aos poucos, as fatrias se uniram na 
formação das tribos, que, por sua vez, se organizaram 
em demos.

• Os demos deram origem às cidades-Estados, ou pólis –
a principal transformação do período Arcaico .



A PÓLIS
• Cada cidade-Estado grega era um centro 
político, social e religioso autônomo, e um 
sistema de vida próprios.



A)  ATENAS
• Fundada pelos Jônios na Ática, região de 
montanhas com escassez de terras férteis, 
forçando os atenienses a voltaram-se para a 
pesca, a navegação e o comércio marítimo.



- Estrutura social hierarquizada
eupátridas (monopólio das terras e funções politicas)

demiurgos (comerciantes e artesãos) 

metecos (estrangeiros com limitados direitos 
politicos) 

thetas (camponeses sem terra e marginalizdos), 
escravos ( por dívidas e guerras)

- Evolução Política
Atenas vivenciou 4 fases com distintas formas de 
governo: 

1-MONARQUIA- O rei ou basileus concentrava 
inúmeros poderes ligados a tradição 



2-OLIGARQUIA

Opressão da minoria eupátrida expresso no Areópago( 
executivo) e Arcontado( judiciário).

*Reação: lutas sociais e revoltas demandando a presença 
dos LEGISLADORES:

• Drácon = redigiu as leis de forma severa – até então 
orais -, dificultando sua manipulação pelos eupátridas.

• Sólon = Aboliu a escravidão por dívidas, devolução de 
terras confiscadas , voto censitário e criou órgãos 
legislativos ; a Bulé (ou Conselho dos 400), que 
preparava leis, e a Eclésia ( Assembleia Popular), que 
as votavam.



3- TIRANIA

Governo em favor das massas, agindo com violencia e
ampliando a crise social:

• Pisístrato amenizou as diferenças sociais,gerando
emprego a thetas e georgóis descontentes.

• Hiparco e Hípias = filhos de Pisístrato, não deram
seguimento as reformas,gerando grande revolta
liderada por Clístenes

4- DEMOCRACIA

• Clístenes = “pai da democracia ateniense”.Ampliou a 
presença e caráter decisório da BULE (500 MEMBROS) 
e da ECLÉSIA( Assembleia popular). Instituiu o 
OSTRACISMO.

• Péricles ( século de ouro em Atenas)  =  expressão 
máxima do processo democrático. Realizou várias obras 
gerando empregos e estimulou o desenvolvimento 
intelectual e artístico.



DEMOCRACIA ATENIENSE

• A democracia ateniense era formada com a 
participação de cidadãos atenienses maiores 
de 18 anos , filhos de pai e mãe ateniense 
que correspondiam a uma minoria, pois eram 
excluídos os estrangeiros, escravos e 
mulheres.

• Era uma democracia de participação direta, 
sem intermediação de partidos políticos. Os 
cidadãos deliberavam na Eclesia.

• Prevaleciam os princípios da ISONOMIA, 
ISEGORIA E ISOCRACIA.



B ) ESPARTA
Fundada pelos DÓRIOS na planície da Lacônia ( Peloponeso)

- Estrutura militar na formação de seus cidadãos 

- Austeridade, espírito cívico, submissão total do indivíduo 
ao Estado.

- Sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, 
guerreira e eugênica (não se admite defeitos físicos nos 
cidadãos)



• Governo e sociedade





1.4- PERÍODO CLÁSSICO( VI – IV a.C )

Momento máximo do processo democrático e
desenvolvimento cultural, seguido das Guerras Médicas
e do Peloponeso.

- GUERRAS MÉDICAS-provocadas pela tributação
persa impostas sobre colonias gregas na Ásia. Foram
4 batalhas: maratona, termópilas, salamina e
platéias.

Resultado: vitória ateniense e a formação da LIGA
DE DELOS ( união das cidades estados sob liderança
de Atenas, instrumento do imperialismo ateniense) .

Esparta, Tebas e Corinto não participaram e
constituiram a LIGA DO PELOPONESO



• LIGA DE DELOS =



-GUERRA DO PELOPONESO
Esparta + Liga do Peloponeso X Atenas + Liga de Delos.
.Foram 28 anos de lutas, que terminaram com a derrota 
ateniense. A supremacia espartana teve curta duração, 
seguida pelo predomínio de Tebas e novos conflitos entre 
os gregos, alvos fáceis para um inimigo exterior : a 
Macedônia.



1.5- PERÍODO HELENÍSTICO

• Invasão da Grécia pelos macedônios comandados por 
Filipe II (Batalha de Queronéia) que teve continuidade 
com seu filho e sucessor Alexandre Magno,
consolidando a dominação da Grécia e um extenso 
império ( Pérsia, Egito e Mesopotâmia).

• Alexandre respeitou as instituições políticas e
religiosas dos povos vencidos e promoveu casamentos
entre seus oficiais e jovens das populações locais; ele
próprio desposou uma princesa persa.

• A fusão da cultura grega ocidental com as tradições 
da cultura oriental deu origem a uma nova 
manifestação cultural: o Helenismo .




