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Características 
físicas e 
povoamento 
da Grécia

 A Hélade

 Grécia Continental: Península Balcânica
 Agricultura nos vales e encostas, pecuária e vocação marítima

 Grécia Insular: Ilhas do Mar Egeu e Jônio
 Principais: Creta, Eubeia, Delos e Lesbos

 Grécia Asiática: Ásia Menor
 Colônias gregas

 75% do território montanhoso e clima bastante seco

 Economia voltada para a navegação

 Sem unidade política



Período Pré-
Homérico

 Fase em que ocorre o processo de ocupação da Grécia e formação 
dos primeiros centros urbanos.

 Foi nesse período que ocorreu a ascensão dos povos creto-
micênicos

 O fim do período foi marcado pela chegada dos povos Dórios, que 
levou ao fim das civilizações e um retorno a uma organização 
social baseada em pequenas propriedades agrícolas



Ondas 
migratória

 Povos indo-europeus (Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios) 

 Origem da sociedade micênica que foi influenciada pelos cretenses



Cretenses

 Economia baseada no comércio marítimo (Talassocracia)

 Destaque na metalurgia e produção cerâmica

 Elevado grau de liberdade para as mulheres 

 Sua relação com os Aqueus deu origem ao termo civilização creto-
micênica (base cultural da Grécia)



Período 
Homérico

 Invasão dos Dórios (1200 e 1100 a.C.)

Fim da Idade do Bronze e início da Idade 
do Ferro

Primeira Diáspora Grega
Decadências das grandes cidades

No séc. XII a sociedade organizada em 
genos



Período 
Homérico: As 
comunidades 
gentílicas

Genos: Comunidades agrícolas autossuficientes 
(formada por parentes) comandados por um pater 
familias. 

Desagregação dos Genos
 Fim da propriedade coletiva da terra

União da aristocracia

Surgimento da Pólis (transição para o período 
Arcaico) 



A Ilíada e a 
Odisseia

Poemas escritos por volta do séc. VIII a.C.
Posterior a destruição dos micenos

 Ilíada –Guerra de Tróia – narração de 50 dias na 
virada do nono para o décimo ano

Odisseia – retorno de Ulisses a Ítaca.



Período 
Arcaico

 Segunda Diáspora Grega

 Surgimento da Polis –Cerca de 160 cidades-estado

 Politicamente autônomas;
 Existia entre elas uma unidade cultural 

 língua, etnia, religião

 Características Gerais
 Acrópole - Parte alta da cidade

 Ágora - Praça Central

 Asty - Mercado



Evolução 
Política em 
Atenas

Basileus (rei) 
Poder figurativo a partir do século VIII a.C.

Areópago
Conselho das famílias de nobres

Arcontado
9 Arcontes – substituíram as funções 

executivas do Rei 

Mandatos de 10 anos inicialmente 1 ano 
posteriormente. 



Legisladores -
Drácon

Arconte eupátrida

Primeiro legislador grego

Leis escritas – mantinha os privilégios da 
aristocracia

Leis férreas – “Draconianas”
Comerciantes no comando do partido 

popular conseguem substituir Drácon por 
Sólon – 594 a.C.



Legisladores –
Sólon 

Eupátrida por nascimento, comerciante por profissão
Divisão da sociedade com base na renda dos 

cidadãos 

 Fim das hipotecas sobre agricultores pobres e da 
escravidão por dívidas

Limitação sobre a posse da terra

 Incentivo ao comercio exterior

Grande descontentamento
 Início das tiranias 



Tiranias

 Pisístrato – primeira tirania ateniense até 528 a.C.
 Ampliação e aprofundamento das reformas de Sólon

 Apoio do Demos ateniense

 Sucessores não deram continuidade as reformas

 Hiparco - Assassinado em 514 a.C. 

 Hípias – Derrubado pelos espartanos

 Iságoras – tirano antipopular, tinha apoio dos eupátridas
 Deposto por Clístenes



Clístenes e a 
Democracia

Revisou as leis de Sólon no sentido 
democrático

Direitos políticos para todos os cidadãos

Participação no governo através do 
comparecimento na assembleia ou 
sorteio para ocupação dos cargos 
públicos.

Divisão da Ática em 100 distritos(Demos) 
 10 Demos = 1 Tribo

Ostracismo – exílio por 10 anos



Democracia 
Ateniense

 Democracia Direta

 Eclésia (assembleia do povo)

 Cidadania da época de Péricles
 Maior de 18 anos, filho de pais atenienses. 

 Pouco mais de 10% da população

 Cargos públicos ocupados por eleição ou sorteio
 Misthós – ajuda de custo aos pobres

 Docimásia – verificação das condições de cidadania 



Eclésia

 Formada por todos os cidadãos inscritos nos 
registros dos Demos

Quorum de 6000 para votações

 Função
Votação e emendas das leis e propostas

Política externa (alianças, paz, guerras, 
colocação dos estrategos)

Despesas públicas, eleição de magistrados, 
atribuição ou destituição da cidadania



Bulé

 Formada por 500 cidadãos de mais de 30 anos
 50 de cada uma das tribos, tiradas à sorte, por um 

ano

 Função
Administração Geral

Preparação das sessões da Assembleia

 Fiscalização dos Magistrados

Recepção das Embaixadas

Exame (Docimásia)



Evolução 
Política de 
Esparta

Diarquia:
Dois Reis ou Basileus – Funções religiosas e 

militares

Ápela:
Assembleia Geral dos cidadãos em idade 

militar

Éforos:
Cinco magistrados eleitos por um ano, 

executores das leis

Gerúsia:
Conselho dos Anciãos (28 nobres com mais 

de 60anos) 


