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Período Homérico (1100 – 800 a.C)  
 Estrutura gentílicagenoscomunidades clânicas com propriedade 

coletiva                                        crescimento = desagregação e 
                                                        necessidade de terras  diáspora 
 
  Êxodo   novos vales na península e para fora dela  
 
Período Arcaico (800 – 500 a.C) 
 Formação  e consolidação da estrutura de  pólis (cidade-Estado). 
 Tipologia política  Monarquia, Oligarquia, Tirania, Democracia 

     CIDADANIA INDEPENDENTE DA RIQUEZA 



 
 

Cidadão obediente 
 

“Em Esparta, a humildade e a obediência 
 vão sempre de mãos dadas e não existe falta de qualquer delas. (...)  

Todos sabemos que não há maior obediência aos magistrados e às leis do 
 que em Esparta.  

Noutros países, nenhum líder quer que se tenha medo dos magistrados. 
 Isso seria encarado como símbolo de submissão. 

 Em Esparta, ao contrário, quanto mais poderoso o homem,  
mais facilmente se curva perante a autoridade constituída.” 

 
Xenofonte (430-355 a.C.), A Constituição Iacedemônica  
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ARISTÓTELES. Política: III. 1275 ab; 1275 
b; 1276 a.) 

Antiguidade Ocidental 

A cidadania – em Atenas -  não resulta do fato 
de alguém ter o domicílio em certo  lugar [...]  
 Um cidadão integral pode ser definido por nada 

mais nem 
nada menos que pelo direito de administrar justiça 

e exercer funções 
públicas [...] Dizemos que são cidadãos aqueles 

que podem exercer 
tais funções públicas. Esta é de um modo geral a 

definição de cidadão 
mais adequada a todos aqueles que geralmente 

são chamados  cidadãos.  
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Período Clássico (500 – 336 a.C) –  

 Auge  da lógica das poleis  Atenas e Esparta  estrutura 
democrática em Atenas e oligárquica em Esparta  ( democracia 
ainda para poucos  mulheres, estrangeiros e escravos não eram 
cidadãos)  

 Exércitos persas são vencidos 

 Controle de rotas de comércio do Mediterrâneo Oriental até o Mar 
Negro 

 

Período Helenístico (336 – 146 a.C) – 

  Decadência das poleis  disputa de hegemonia dentro e for a da 
peninsula   enfraquecimento possibilta conquista de Filipe da 
Macedônia e de seu filho Alexandre  difusão da cultura grega 



“O segredo político do 
 período helenístico 

consistiu em manter  
os valores da cidade-estado  
num vasto domínio, misturar 

 centralização e descentralização, 
combinar os valores positivos  

da larga unidade política  
com um forte sentido 

 da responsabilidade local” 
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A agricultura era a base da economia 
de muitas póleis gregas, e cerca de 
dois terços dos cidadãos viviam no 
campo. Podemos perceber essa 
importância através das gravuras 
como deste  vaso .  

O valor do ensino 
Esta pintura em  vaso mostra um 
jovem recebendo aula de música e o 
professor corrigindo o exercício de 
escrita do aluno. 



Em poucas palavras e imagens... Legado da cultura grega 
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Filosofia Platão , Sócrates, Aristóteles 

Matemática  Tales de Mileto, Pitágoras 

Medicina  Hipócrates 

Literatura  Sófocles , Ésquilo, Eurípedes 

Arquitetura Ictinos ( ergueu o Partenon de Atenas)  

Escultura   Fídias 

Esportes  Olimpíadas  Realizadas periodicamente em 
homenagem aos deuses, quando  era decretada a Trégua 
Sagrada.( guerras suspensas). 
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