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Professora: Bárbara Tostes Machado 

 

Desvendando o Mundo Grego 
 

Quem eram os gregos? 

 

Inicialmente devemos pontuar que quando  nos referimos à civilização grega não estamos falando sobre  o atual país 

chamado Grécia. Esse não era os limites territoriais e nem a definição que pautava uma das civilizações antigas mais 

importantes da história. 

Na Antiguidade, ser grego significava falar a língua grega, ainda que essa civilização nunca tenha encontrado uma unidade 

política, a cultura e a língua forneceram elementos suficientes para a existência da Grécia Antiga. 

                                          

      Mapa da Grécia Antiga. Acessado em 12/10/2012. Disponível em: http://phylos.net/matematica/grecia-antiga/ 

A civilização grega se estendia pela Península Balcânica, que constituía o centro original da civilização, que se 

expandiu para outras regiões próximas como o Mar Egeu, o Mar de Creta e a região Jônica. Esse processo de 

deslocamento da população relaciona-se às condições desfavoráveis, como a pobreza do solo, condições físicas 

desfavoráveis, estações do ano severas, que impulsionaram a expansão grega. 

http://phylos.net/matematica/grecia-antiga/
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A Formação da Civilização Grega 

 

A civilização cretense originara-se por volta de 1.800 a.c., quando foram construído os primeiros palácios com 

depósitos de alimentos e arquivos contábeis. Os cretenses mantinham contatos com o Egito faraônico, o que 

acabou culminando em um intercâmbio cultural. A escrita cretense até os dias de hoje é um grande desafio 

para os arqueólogos, o que faz dessa civilização fonte de muitos mistérios. 

A imponência dos palácios cretenses fez com que os gregos criassem o mito do minotauro. Segundo a lenda, o 

Rei Minos, como vingança à morte de seu filho impôs a entrega de crianças atenienses para saciar a fome do 

Minotauro, que era um ser assustador meio homem, meio touro, que vivia em um labirinto. Teseu, um herói 

grego, matou-o encontrando depois a saída, graças à estratégia de amarrar a ponta  de um novelo na porta de 

entrada e ir desenrolando conforme caminhava.Creta e outras civilização do Mar Egeu foram destruídas em 

meados do século XV a.c., por razões ainda desconhecidas. 

Os gregos eram, portanto, um povo indo europeu, e sua língua era constituída pela influência dos jônios, aqueus, 

eólios e dóricos, que eram tribos que viviam na região. Os primeiros a chegarem à região foram os jônios e os 

últimos foram os dórios, por volta de 1.200 a.c. . 

Somente depois do século VII a.c. é que os gregos começaram a chamar a si mesmo de helenos, que é o mesmo 

que grego. Essa nomenclatura usada por eles remete a uma lenda de que toda a civilização grega descendia de 

um antepassado comum, o lendário rei Helene, ou Helen.  

 

 

Periodização da História Grega 

 

Período Micênico (1950 a 1100 a.c.)  

 

Período da formação da primeira civilização grega, conhecida como creto-micênica. Formaram reinos independentes em 

torno de poderosas cidades. O poder concentrava-se em torno de líderes monárquicos, que abrigavam toda a riqueza 

dentro das Acrópoles, que eram grandes construções que tinham também a função de centros religiosos. 

A Guerra de Tróia, embora lendária, teria acontecido nesse período e reflete a guerra entre gregos e troianos, 

que eram povos que viviam na cidade de Tróia, que encontra-se na atual Turquia. 

Na civilização micênica a economia era controlada pelo Estado e houve o desenvolvimento da escrita chamada 

Linear B, por isso essa civilização pode ser estudada nos dias de hoje, pois foram deixado vários registros 

sobre esses homens. 
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A destruição dos micênicos é atribuída à invasão dos Dórios, que se estabeleceram, sobretudo, no Peloponeso 

onde introduziram a metalurgia do ferro. 

 

Período Homérico (1100 a 800 a.c.) 

 

Nesse período há um retrocesso da civilização devido às guerras motivadas pelos dórios. A organização social 

e econômica foi desmantelada e a escrita desapareceu temporariamente, sendo substituída pela poesia 

recitada em público. Por essas razões esse período ficou conhecido como “obscuro” ou “período das trevas”. 

As histórias desse período são conhecidas por poemas escritos posteriormente, a Ilíada e a Odisséia, atribuídos 

a Homero e datados do século XVIII a.c 

 

O lendário Homero e suas epopeias: Ilíada e Odisséia 

 

A Odisseia e a Ilíada são os registros escritos mais importantes de um longo período de regressão da história 

grega, conhecido por “período obscuro”. Homero, segundo a lenda, era um poeta cego, que teria registrado  e 

organizados poemas transmitido oralmente, que tratam da guerra entre os gregos e troianos. Por terem sido 

transmitidos oralmente foram, ao longo do tempo, sofrendo transformações, recebendo influências na forma 

como interpretavam os cânticos, construindo novos significados até que foram registrados por escrito. Sabe-

se, através de estudos arqueológicos, que as cidades citadas por Homero existiram, mas os detalhes narrados 

são invenções poéticas. 

A Ilíada retrata os últimos momentos de um longo conflito envolvendo gregos e troianos. Os gregos tinham 

muita dificuldade de destruir a cidade de Tróia, pois ela estava situada em uma colina elevada, cercada por 

muralhas de pedra. O melhor guerreiro grego era Aquiles, e o destaque em Tróia era Heitor, a luta entre esses 

homens é  base desse cântico.  

A deusa Atenas, protegeu os gregos aparecendo para Heitor, como se fosse seu irmão e o incentivando a lutar 

com Aquiles. Durante o combate ela dá uma lança à Aquiles que acerta seu inimigo. Aquiles também morreu 

atingido por uma flecha envenenada, em sua única parte do corpo vulnerável. A expressão, hoje utilizada, 

“calcanhar de Aquiles” é utilizada para referir-se a um ponto vulnerável. 

A vitória definitiva dos gregos aconteceu com invasão de um enorme cavalo de madeira, elaborado por Odisseu, 

dado como “presente”, repleto de guerreiros gregos escondidos. Troia foi pilhada e incendiada, e os vitoriosos 

regressaram à Grécia com prestigio e riqueza. Dai a origem da expressão “presente de grego”, que significa um 

gesto de falsa amizade, uma cilada. 
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A Odisseia, por sua vez, descreve as aventuras de Odisseu durante seu retorno de Troia até a ilha de Ítaca, 

objetivo alcançado após dez anos de aventuras. Um dos momentos, mitologicamente mais interessantes, foi 

quando Odisseu teve que enfrentar os encantos do canto das sereias, que eram pássaros com rosto de mulher  

que habitavam uma ilha secreta e levavam os homens à morte. Para vencer esse desafio ele tapou os ouvidos e 

permaneceu amarrado ao mastro do navio, mantendo-se vivo e protegido da sedução do canto da sereia. 

 Período Arcaico (800 a 500 a.c.) 

 

Constituição das cidades-estados (pólis) gregas que, por muito tempo, foram a divisão política administrativa 

da região. Foi um período marcado  pelo desenvolvimento das grandes cidades de Atenas e Esparta. Nesse 

período, os gregos souberam incorporar elementos culturais de outros povos à sua própria civilização, 

adaptando-os às suas necessidades. 

A economia, nesse período, baseava-se na agricultura e na criação, sendo que a terra e os rebanhos 

pertenciam a grandes proprietários, que formavam uma espécie de nobreza, que dizia descendente de heróis 

lendários. Detinham poderes políticos, formando um conselho soberano, tendo também importante papel na 

justiça. 

Além dos nobres, a sociedade era composta por escravos, os servos, os trabalhadores agrícolas livres  e os 

pequenos proprietários. Foi introduzido o uso da moeda, para facilitar as trocas, eram emitidas pela pólis. 

O aumento da participação da população menos abastada na defesa das cidades, fenômeno relacionado ao 

barateamento das armas, levou a um período de instabilidade, pois passaram a reclamar maior participação na 

vida política, exclusiva, até então, aos grandes proprietários de terras. Como consequência desses conflitos, 

cidades como Atenas, atribuíram a alguns homens o dever de redigir leis. Esses homens ficaram conhecidos 

como tiranos e tiveram importante papel na ampliação de direitos políticos dos cidadãos, permitindo a 

desvinculação do poder de grupos familiares. 

Em outros lugares, o poder da aristocracia manteve-se forte dando a esse período uma heterogeneidade na 

forma de entender e executar o poder. 

A Pólis grega 

 

A cidade, na Grécia recebia o nome de pólis e era caracterizada por ser um pequeno estado soberano que 

compreende uma cidade e um campo ao redor. A cidade é formada por uma demos, ou seja, pelo povo, que se 

submete às mesmas práticas culturais e costumes ,além do culto comum a certas entidades protetoras. 

 

 A Cidade de Atenas 

 

A cidade de Atenas estava localizada na região Ática, tinha o solo pouco fértil, o que acabou proporcionando o 

desenvolvimento do comércio, em detrimento de uma sociedade meramente agrícola. Enquanto a maioria das 
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cidades era relativamente pequena, Atenas soube ampliar seus domínios e acabou por incorporar toda a 

península da Ática no século VIII a.c. .  

A terra estava nas mãos de poucos, dentro de um regime aristocrático, sendo os proprietários conhecidos 

como eupátridas. Havia um conselho que se reunia em uma colina chamada Areópago, responsável pela justiça. 

Os pobres, em geral, sobreviviam com dificuldades, e quando endividados eram escravizados. 

                       

                       

            Foto do Aeropago ateniense. Acessado em: 12/10/2012. Disponível em: http://soberanagraca.blogspot.com.br/2010/10/o-areopago-pentecostal.html 

 

Com o crescimento do comércio, os aristocratas, que dominavam o cenário político, foram pressionados e 

acabaram realizando concessões. Aos poucos, Atenas aumentava seus contatos com o mundo mediterrâneo, 

enriquecendo comerciantes. 

As lutas entre as classes populares e as oligarquias levaram Drácon, legislador lendário, a criar leis escritas 

que eram aplicadas à todos os atenienses. Suas leis representaram um avanço, mas não acabavam com a 

hegemonia econômica dos aristocratas que continuaram a dominar a vida política mais significativa. 

Outro legislador significativo foi Sólon, que redigiu leis em 594 a.c., que favoreciam o desenvolvimento 

econômico, além de cancelar dividas dos cidadãos pobres, colocando fim ao sistema de escravidão por dívida. 

Conferiu mais poderes á assembleia popular dos cidadãos, que recebia o nome de Eclésia, vinculou os direitos 

às fortunas e não mais aos privilégios de sangue. Somente os cidadãos mais ricos podiam ter acesso aos 

cargos políticos, no entanto, os cidadãos podiam participar da Eclésia, sendo, portanto, um passo importante 

para a posterior constituição da democracia ateniense. 

 

http://soberanagraca.blogspot.com.br/2010/10/o-areopago-pentecostal.html
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O caminho rumo à democracia foi lento, pois os aristocratas não cederam facilmente. O crescimento do 

comércio marítimo ateniense, acabou por tornar, no século VI a.c., o poder dos comerciantes grande o 

suficiente para contrastar com o domínio dos grandes proprietários rurais. 

Os passos decisivos rumo à democracia foram tomados por Clístenes, que procurou tirar das mãos dos grupos 

familiares a maior parte dos privilégios políticos, minando o poder aristocrático ao reagrupar as tribos e 

mudar o sistema de voto e representação política. Todo cidadão estava alistado em um demos e podia votar na 

assembléia. 

Os gregos vinham sendo atacados pelos persas, mas acabaram por vencê-los em 485 a.c.. Essa vitória 

representou o apogeu de Atenas, que passou a ser a cidade mais importante da Grécia. Foi um período de 

grande desenvolvimento cultural e arquitetônico, reforçando sua imponência e poder. 

A democracia atingiu seu pleno desenvolvimento no tempo de Péricles. Os cargos políticos tornaram-se 

acessíveis para todos os cidadãos. Ainda hoje, a democracia ateniense é vista como um pilar importante no 

desenvolvimento da política, cedendo bases para o que hoje chamamos democracia. 

 

A cidade de Esparta 

 

Localizada na península do Peloponeso, era uma região cercada por altas montanhas de difícil transposição. A 

história de sua formação remete às invasões dórias, no século IX a.c. A população conquistada foi inserida em 

um sistema de servidão, ficando conhecidos como hilotas. Os conquistadores espartanos, por sua vez, se 

tornaram os donos da terra, na qual os hilotas trabalhavam e davam a eles parte da produção. 

Devido às guerras e conquistas, Esparta, no final do século XII a.c., chegou a dominar um terço do Peloponeso 

submetendo os antigos habitantes ás suas leis, fundando novas cidades e entrando em contato com outros 

povos e hábitos. No entanto, ao longo do século VI a.c., devido às dificuldades em manter os territórios 

conquistados, passaram a adotar um regime de isolamento, defendendo costumes rígidos, além da disciplina 

que envolvia não só o setor militar, como também, toda as relações sociais espartanas. 

O governo da cidade era composto pela Gerúsia, que era uma espécie de “senado”, composto por dois reis de 

Esparta, originários das duas famílias rivais mais poderosas da cidade, e mais 28 anciãos, também chamado de 

gerontes, escolhidos entre nobres de nascimento com mais de sessenta anos. As decisões políticas estavam 

dispostas na forma de leis que eram manipuladas para que os interesses de um pequeno grupo de cidadãos 

mais poderosos e influentes permanecessem sempre.  

O militarismo era a principal marca da sociedade espartana. Os esparciatas eram guerreiros, proibidos por lei 

de exercerem atividades que entrassem em conflito com a carreira militar. As guerras ocorriam, normalmente, 

no verão. Durante o restante do tempo, os esparciatas ficavam mobilizados em exercícios militares. 

A educação militar era muito rígida, os garotos eram criados para se tornarem futuros guerreiros, tanto que o 

termo “espartano” é utilizado até os dias de hoje para designar sobriedade, rigor e severidade. As crianças  
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para aprenderem a serem cruéis, desde a tenra idade eram acostumadas a caçar e matar hilotas, além de 

serem chicoteadas até sangrarem para acostumar com a dor. Os recém-nascidos eram levados para serem 

avaliados pelos anciãos. Se a criança fosse considerada forte e saudável era mantida vida, caso contrário era 

jogado de um despenhadeiro. 

A disciplina extrema acabava por limitar a comunicação, uma vez que só poderiam falar com mais velhos 

quando autorizados. Por falarem pouco, eram dotados de grande precisão e concisão ficando a fala espartana 

conhecida como “lacônica”. 

O modo de vida espartano propiciou a formação de um grande exército, tornando Esparta, uma grande cidade 

dentro do contexto grego. No entanto, as consequências desse sistema foram a falta de criatividade, a 

dificuldade de desenvolver as artes o comércio, gerando certo atraso quando comparado à outras cidades, 

como por exemplo Atenas. 

 

Período Clássico ( 500 a 338 a.c.) 

 

As Cidades Estados chegaram em sua maturidade quando, nos tempos de Péricles, a democracia ateniense 

atingiu seu esplendor. Em 338, Filipe da Macedônia invadiu o território grego, dominando as cidades e colocando 

fim à autonomia da região. 

Democracia Grega 

 

A democracia, ou governo do povo, é um conceito político muito importante para nossa civilização. Esse 

conceito surgiu na Grécia Antiga. Atenas, por volta de um século (V a.c.) vivenciou essa experiência. 

 

Todos os cidadãos podiam participar da vida política, nas Assembleias do Povo (Eclésia,  que aconteciam em 

praça pública. Eram considerados cidadãos os homens adultos, nascidos de pai e mãe atenienses. O direito dos 

cidadãos consistia na liberdade individual, igualdade civil e direito de falar em assembleias. Embora houvesse 

por volta de 42 mil cidadãos, apenas 25 mil, ou menos, votavam, ou seja, nem todos participavam da democracia 

direta. A partir de 395 a.c., os cidadãos pobres que participavam das assembleias passaram a receber por sua 

presença, viabilizando o deslocamento, temporário, de suas energias do trabalho para a vida política. 

• "Poder do povo" Democracia 

• "Poder de um" Monarquia 

• "Poder de Poucos" Aristocracia 
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Na democracia ateniense existiam dois tipos de leis. As leis divinas (Themis), tradicionais e invioláveis e as leis 

feitas pelos homens, reproduzidas por escrito, em inscrições monumentais. Nesse sentido, essas leis eram 

conhecidas como nomos, ou seja, a lei humana, racional e que pode ser modificada pela decisão racional das 

pessoas. 

Existia ainda, em Atenas a Bulé, que era um corpo de senadores, sorteados dentre aqueles que se 

candidatavam, que tinham por objetivo enviar projetos de decreto, aconselhar magistrados. 

As reformas de Sòlon 

Sólon foi um importante legislador na constituição da democracia ateniense. Ele proibiu a escravização por 

dívidas, criou um sistema de votação e acesso ao poder censitário seguindo o critério da produtividade da 

terra. A Assembleia do Povo passou a ter o direito do voto mas não da representação. Criou a Bulé, que era um 

conselho responsável por preparar as sessões da Eclésia a qual todos os cidadãos tinham participação. 

As Reformas de Clístenes 

Clístenes foi outro importante legislador responsável pela reorganização social que acabou remodelando as 

instituições políticas. Ampliou o sistema militar e instituiu o ostracismo, que consistia no exílio por dez anos de 

cidadãos considerados nocivos á ordem pública. Definiu-se os limites da Bulé que passou a ser responsável pela 

elaboração das leis e era formada pelo Conselho dos Quinhentos. As leis, por sua vez, eram votadas pela 

Éclesia, que contava com a participação de todos os cidadãos.  

Escravidão Antiga 

Em Atenas existia um grande número de escravos, que eram ,normalmente, prisioneiros de guerras. Seus 

descendentes também eram explorados, tendo que fornecer serviços e não possuindo qualquer tipo de direitos, 

ou mesmo, participação política. 

As Guerras Médicas 

Durante o auge do florescimento das cidades gregas a Pérsia, com sua violenta máquina de guerra, avançava 

sobre  os gregos gerando violentas guerras. Os gregos venceram os persas depois de anos de batalha. 

 

Os Espartanos se consagraram como os melhores soldados gregos e os Atenienses como a maior forma naval. 

Formação da Liga dos Delos que reunia as ilhas gregas do Mar Egeu sob a liderança de Atenas, que acabou 

libertando cidades na Ásia Menor e no Mar Egeu dos persas. Destaca-se nesse período a atuação de Péricles, 

que foi um grande governante ateniense que atuou no sentido de legitimar a atuação dos legisladores que 

consolidaram a democracia ateniense. 

Por sua vez os espartanos também criaram a Liga do Peloponeso, que de alguma forma passou a medir forças 

com a Liga dos Delos, pela hegemonia de poder dentre os gregos. 
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Guerra do Peloponeso (431-404 a.c.) 

 

A Guerra do Peloponeso  colocou em choque a Liga dos Delos, que insistia em adotar uma política de dominação 

e a Liga dos Peloponeso. A consequência dessa guerra foi catastrófica para as cidades de Atenas e Esparta que 

acabaram enfraquecidas. 

A vida na Grécia Antiga 

 

Homens e mulheres viviam e tinham papeis diferentes na Grécia. As mulheres, principalmente abastardas, 

viviam separadas dos homens, em cômodos diferentes. Gineceu era o nome do cômodo destinado às mulheres a 

maior parte do tempo, e durante a infância costumavam  fazer brincadeiras que remetiam às atribuições 

femininas na vida adulta, como os serviços domésticos e familiares. 

Já os meninos envolviam-se com brincadeiras que remetiam ao serviço militar, como lutas, por exemplo. Em 

Atenas, principalmente, a educação dos rapazes consistia no conhecimento das letras da poesia e da retórica, 

além dos esportes, que exerciam uma importante função na vida dos gregos. 

O principal objetivo da educação era formar cidadãos capazes de defender a cidade e cuidar de assuntos 

públicos. Além disso, eram preparados para participar de competições esportivas, musicais. 

Camponeses e artesãos de vida humilde casavam-se cedo, diferentemente dos mais abastados que só se 

dedicavam ao matrimônio após cumprirem um tempo no exército. 

As mulheres costumavam casar logo que entravam na puberdade. Os homens casavam-se mais velhos o que 

fazia do marido não só um companheiro, como também um professor da esposa. A ligação matrimonial era 

patrilinear, ou seja, a mulher passava a fazer parte da família do homem. O objetivo maior do casamento era a 

geração de herdeiros. Caso isso não ocorresse o marido podia pedir o divórcio. 

A maior parte da população era pobre e vivia de forma simples, em famílias nucleares, ou seja, mãe, pai e filhos, 

onde todos trabalhavam para garantir sua sobrevivência. Já uma pequena elite vivia com grande sofisticação, 

oferecendo banquetes fartos, onde discorriam calorosamente sobre questões políticas e filosóficas. O centro 

da vida na elite estava na casa, em grego, oikos. Suas principais atribuições eram a vida pública e o ócio. 

Os gregos morriam cedo, geralmente vítimas da guerra, de partos e doenças. O sepultamento era uma dos 

momentos mais solenes, sendo, por exemplo, uma dos poucos momentos em que ocorriam aparições públicas 

de mulheres abastadas. Acreditava-se que o morto era conduzido pelo deus Hermes ao mundo inferior, onde 

estava o deus Hades, ficando por lá por toda a eternidade. A sepultura era o elo entre o mundo dos vivos e dos 

mortos, e a lembrança dos vivos era a única forma de confortar os mortos. 
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A sexualidade grega 

 

Entender a sexualidade grega é um importante desafio que nos coloca a frente de uma das principais questões 

na analise de um dado cultural de uma sociedade. Não podemos observar o outro utilizando nossos padrões. 

Vivemos em um mundo cheio de preconceitos e dentro de preceitos cristãos que propõem uma visão restrita 

em relação a sexualidade. Mas nem sempre foi assim, um exemplo disso foram os gregos, que não eram nem 

melhores, nem piores apenas diferentes. 

A maior parte dos casamentos gregos eram arranjados pela família, sendo assim a visão de amor é diferente 

da nossa. Os homens buscavam nas mulheres a ausência de defeitos físicos e a robustez, importante para a 

realização de um bom parto à época. A timidez era um traço também valorizado nas mulheres. Já os homens 

ideais tinham como principio básico a força, além da coragem e da inserção social. 

Dentre os gregos existia a ideia do “amor nobre” entre os homens. Ou seja, uma relação de afinidade e 

aprendizagem que acabou dando origem à tradição pederasta. Homens mais velhos iniciavam outros jovens, do 

mesmo sexo, No entanto essa prática não estava associada a culpa ou a um crime, era apenas uma tradição 

respeitada e cultuada. Isso nada tem haver com o conceito contemporâneo de homossexualidade. Os gregos 

viam o sexo de outra forma, mais natural, instintiva, tanto com homens quanto com mulheres. O sexo 

relacionava-se à questões divinas, destacando a importância da deusa Afrodite. 

Na Grécia Antiga havia, portanto, uma vasta gama de relações amorosas e sexuais concomitantes e aceitas 

como naturais. Mas nem tudo era permitido. As paixões descontroladas eram condenadas assim como homens 

que comportassem de forma efeminada. 

Religião na Grécia Antiga 

 

Os gregos eram politeístas e seus deuses estavam associados a elementos e fenômenos da natureza e  

sentimentos humanos. Para eles, os deuses possuíam defeitos e cometiam erros como os homens, 

diferentemente da nossa visão divina. 

Os cultos ocorriam em dois níveis: o doméstico mais íntimo e o público que tinham o caráter oficial, e 

representava os interesses e desejos coletivos de uma comunidade.  

Os mitos eram transmitidos através dos tempos e revelavam histórias fantásticas em que os deuses eram o 

foco central e tinham o caráter instrutivo. No entanto, para os gregos as histórias narradas eram reais, 

provenientes de um passado distante. 

A origem do universo era explicada pela mitologia da seguinte forma: no início havia o Caos, do qual saem Urano 

(céu) e  Gaia (terra). Da união desses deuses surgiram os Titãs e as Titanesas. Dentre os Titãs o mais 

importante para o desenvolvimento do mundo foi Cronos (tempo). Cronos com uma foice, cortou os testículos 

de seu pai Urano e o sangue da ferida caiu sobre Gaia, fecundando-a. 
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Cronos foi vencido por Zeus ( que na mitologia romana é conhecido como Júpiter),e esse passou a viver no 

Olimpo. Outros importantes deuses eram Poseidon (deus dos mares), Hades ( do mundo inferior). As divindades 

descendentes de Zeus mais importantes eram Afrodite ( para os romanos Vênus) deusa da fertilidade e da 

beleza, Apolo ( Febo) deus das artes, Ártemis (Diana) deusa da caça e da castidade, Hefesto ( Vulcano) deus do 

fogo, Ares (Marte) deus da guerra, Hermes (mercúrio) deus da fertilidade e do comércio , Dionísio (Baco) deus 

do vinho, Atena era a deusa da razão e da sabedoria. 

Jogos Olímpicos 

 

Os gregos realizavam as olímpiadas de quatro em quatro anos em homenagem a Zeus, na cidade de Olímpia. Os 

jogos eram divididos em duas partes: oferendas e competições. 

Podiam competir os homens livres, estando excluídos os escravos, os estrangeiros e as mulheres, que estavam 

não só proibidas de participarem como também de assistirem.  

Ao final da competição, todos os vencedores, com suas coroas de louros, ofereciam sacrifícios a Zeus, ao que 

se seguia um banquete. Os jogos continuaram a ser celebrados até o ano de 494 d.c. . 

A Ciência e a Filosofia grega 

 

A razão foi um dos grandes termos amplamente discutidos e analisados pelos gregos. Razão em grego era 

logos, que quer dizer, ao mesmo tempo, “palavra”, “discurso” e “razão”. Sendo assim, a capacidade racional do 

homem é o elemento fundamental para se atingir a explicação sobre o universo e as coisas do cotidiano 

desvencilhada da mitologia e da fé. 

Esse era o discurso grego, muito embora possa se observar que as crenças acabavam sendo importantes 

referências na construção das ideias. A ciência grega buscava a regularidade e a unidade dentro de um cenário 

aparentemente confuso, buscando leis que explicassem com o universo funciona. O homem era visto como um 

ser capaz de alcançar o conhecimento, possuidor de uma alma composta pela razão e pelo espírito. 

A filosofia grega surgiu, de acordo com a maior parte dos historiadores, na Jônia, no século VI a.c., na Escola de 

Mileto. Seu surgimento e desenvolvimento tem haver com a própria organização da população em torno da ideia 

de pólis que proporcionou um ambiente fértil para o desenvolvimento dessas ideias que tinham por objetivo a 

analise da razão das coisas, à luz da experiência cotidiana, com pouca influencia do sistema mitológico. 

Outro consenso na história é que os gregos acabaram forjando uma cultura própria, desprezando a influência 

que sofreram de outros povos. Isso acabou criando uma cultura, em nossa civilização da superioridade da 

cultura grega, reforçada pelos Renascentistas, na Idade Moderna, que deve ser ponderada. O Egito e a 

Mesopotâmia, por exemplo, muito contribuíram para o desenvolvimento da ciência para a filosofia grega. 

Os sofistas eram viajantes que, desde o século v a.c., passavam pelos lugares, divulgando suas ideias . 

Defendiam a criação de um homem senhor de si pela razão, distanciando da religiosidade tradicional. Um 

grande sofista foi Protágoras, que defendia a ideia de que a razão era o elemento comum dentre os homens que 

possibilitava uns persuadirem os outros. É dele a famosa frase: “o homem é a medida de todas as coisas”. No 
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entanto, os sofistas não possuíam rigidez em sua forma de pensar, permitindo-se, de forma ousada, a mudança 

de opinião, defendendo o eterno questionamento. Para eles, não existe verdade absoluta. 

Durante a democracia ateniense oberva-se o florescimento da filosofia, observada pela presença de grandes 

nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles.  

Sócrates e Platão 

 

A obra de Sócrates e conhecida apenas de forma indireta, por não ter deixado nenhuma obra escrita. Não era 

um sofista, apesar de ter viajado bastante e teve sua obra contemplada por Platão e Xenofonte. 

Sócrates era um árduo critico da política ateniense, afirmando que a pólis era governada por pessoas 

despreparadas na qual a retórica servia para enganar e iludir as pessoas. Era também um critico ao 

relativismo sofista. Sua mais célebre frase, “ só sei que nada sei”, define bem sua postura humilde e 

perseverante. Foi condenado à morte, por ser considerado uma ameaça à juventude, que seria corrompida por 

suas ideias. Um absurdo se pensarmos nos dias de hoje, desmistificando essa democracia onde as pessoas 

podiam livremente se expressar. 

Uma das alegorias de Sócrates mais importantes foi imortalizada por Platão, em seu livro República. A “Alegoria 

da caverna” até hoje simboliza muito bem reflexões. 

 

Ilustração a cerca da “Alegoria da Caverna” de Platão. Acessado em: 13/10/2012. Disponível em: 

http://operigodobelo.files.wordpress.com/2008/04/plato-cave-done.jpg 

 

A alegoria baseia-se na construção da imagem de uma morada subterrânea, na qual os homens passam a vida 

acorrentados, sem poder mover a cabeça. Seus olhares ficam fixos no fundo da caverna onde observam 

sombras que parecem falar. Essas imagens e sons são produzidos do outro lado de um muro onde transitam 

outras pessoas carregando estatuetas. São as sombras dessas pessoas que formam a visão dos acorrentados.  

 

http://operigodobelo.files.wordpress.com/2008/04/plato-cave-done.jpg
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Para àqueles que não podem se mover as imagens projetadas são a única realidade existente. Essa imagem 

produzida pelo filosofo é muito tocante, uma vez que a maioria das pessoas vive assim por toda a vida, apenas 

vendo a imagem da vida e não a própria vida. 

Se um prisioneiro fosse libertado ele seria ofuscado pela luz do sol e ficaria muito tempo incapacitado de 

perceber e a habituar-se à beleza e a claridade. Primeiro teria de desvendar os mistérios da noite e o mundo 

externo, para depois entender que o sol é a causa de todas as coisas e a luz a origem das sombras. 

Ao retornar à caverna teria dificuldade de lidar novamente com a escuridão e seria ridicularizado pelos outros 

companheiros. Tentaria explicar a realidade, mas essa não seria uma tarefa fácil. Por isso a tarefa do filósofo 

se torna árdua, pois mesmo tentando buscar a luz do conhecimento e da  realidade é difícil romper com as 

aparências a fim de construir um novo conhecimento. 

 

Aristóteles 

Aristóteles tornou-se, aos dezessete anos, aluno da escola Academia, de Platão. Foi seu mais expressivo aluno. 

Após a morte de seu mestre, saiu de Atenas e tornou-se tutor de Alexandre, filho de Felipe II da Macedônia. 

Quando Alexandre chegou ao trono, em 336 a.c., Aristóteles voltou para Atenas, onde fundou o Liceu, sua escola. 

A filosofia aristotélica procurou dar uma imagem coerente do homem e do universo a partir dos dados reais 

recolhidos e estudados minuciosamente, com  o objetivo de formular leis e abstrações. 

Heródoto 

Conhecido como o “Pai da História” deu origem a esse gênero literário. A palavra História, em grego, significa 

investigação, abrangendo várias áreas de pesquisa. No entanto, acabou centrada no estudo sobre o passado. 

Visitou outras civilizações falando sobre egípcios e persas. Acabou sendo um grande defensor da ideia de que 

grandes civilizações como os persas e egípcios tinham contribuído enormemente para o esplendor dos gregos. 

Afirmações como essa eram vista com desconfiança por gregos tradicionalistas que afirmavam-se como uma 

civilização única e suprema. 

A arte grega 

A arte ocupava um importante papel na vida dos gregos, em especial no cotidiano ateniense, o que acabou 

estimulando o desenvolvimento da arquitetura, da escultura e do teatro.Para os gregos a beleza residia nas 

proporções entre as partes, em clara analogia à proporcionalidade do corpo humano.  

Na arquitetura predominavam as edificações feitas de pedras, mármore e tijolos. Desenvolveram-se algumas 

ordens arquitetônicas, definidas como a forma e disposição das partes salientes e no formato das colunas. 
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As características das colunas gregas. Disponível em: http://philosophiagrega.no.comunidades.net/index.php?pagina=1162604121. Acessado 

em; 18/10/2012 

O teatro grego exercia um importante papel no convívio social. Inicialmente relacionava-se às canções e danças 

usadas em oferendas à Dionísio. Ou seja, tinham o caráter religioso , o que não se manteve estático. Com o 

passar do tempo com o surgimento de comédias e tragédias que tratavam da vida cotidiana e de feitos 

heroicos. 

A escultura grega tinha como principal preocupação a retratação do homem que passou a ser retratado com 

maior fidelidade e requinte e em movimento destacando detalhes anatômicos. 

                                                             

Exemplo do detalhamento e do movimento corporal das esculturas gregas. Disponível 

em:http://meninasemarte.wordpress.com/2012/03/16/grecia-antiga/. Acessado: 18/10/2012 

 

Período Helenístico (338 a 275 a.c.) 

 

O Reino da Macedônia passou por um processo expansionista que culminou na dominação dos gregos por Filipe 

da Macedônia, que morreu dois anos depois deixando o poder para seu filho Alexandre Magno. 

http://philosophiagrega.no.comunidades.net/index.php?pagina=1162604121
http://meninasemarte.wordpress.com/2012/03/16/grecia-antiga/
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Alexandre, o Grande, como era mais conhecido era um líder único que promoveu uma expansão sem 

precedentes de seu império, cujo maior objetivo era a formação de um império universal. 

 

Domínios do Império da Macedônia. Acessado em 13/10/2012. 

Disponíveem:http://usuarios.multimania.es/superjulio/IMPERIOS.htm.  

Seus domínios se estenderam pelo norte da África, Oriente Médio chegando até a India. Esse fato acabou 

proporcionando a integração e contribuição cultural de várias regiões, que acabou ficando conhecido como 

helenismo.  

O helenismo pode ser entendido como a difusão da cultura grega pelo Oriente, onde recebeu contribuições 

atingindo seu esplendor. Alexandre fundou mais de setenta cidades muitas das quais foram batizadas com o 

nome de Alexandria, sendo a mais famosa a do Egito. 

No campo da filosofia destaca-se o desenvolvimento do estoicismo, que defendia que o homem deveria viver sob 

a lei da razão, com clara separação entre o bem e o mal, tornando-se base importante para o cristianismo que 

se formaria posteriormente, devido à difusão dessas ideias, realizado no mundo romano por homens como 

Marco Aurélio e Sêneca.  

Após a morte precoce de Alexandre, aos 33 anos,  seu império fragmentou-se dando fim ao período helenístico. 
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