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PROFESSOR Roger do Carmo Duque. 
 

*LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO. 
 

          * ENVIAR A FOTO DA ATIVIDADE PARA O PROFESSOR ATÉ O DIA 

18/09/2020. TEL(WHATSAPP) DO PROF. ROGER PARA CONTATO: 16 9 9373 

8378. 

Grécia Antiga(Parte I) 

     A antiga civilização grega deixou heranças importantes, que fazem parte da cultura de 

diferentes povos ao redor do mundo. Muitos eventos e modalidades esportivas, mitos, 

discussões políticas, conhecimentos, palavras etc. que conhecemos hoje foram adaptados da 

antiga cultura dos gregos. Por isso, os historiadores que identificaram essa semelhança com 

nossos costumes e modos de pensar chamaram a cultura grega antiga de Antiguidade 

Clássica. 

     Ao usarmos a expressão “civilização grega antiga”, estamos nos referindo a uma série de 

povos que se combinaram na Península Balcânica, região que fica no continente europeu e 

que atualmente abriga muitos países, entre eles a Grécia contemporânea. Dessa forma, o 

termo “gregos” diz respeito a vários povos que conviveram nessa região ao longo de séculos 

e, depois, se espalharam por áreas da Europa, da Ásia e da África. Observe os mapas a seguir 

para explorar o território original dos gregos antigos e suas áreas de expansão.

 
Figura 1 Em turco, a palavra Bálcãs significa ''montanha''. A chamada Península Balcãnica foi o ponto de origem da civilização grega.  
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Figura 2 O Território grego. 

     Situado no sul da Península Balcânica, o território onde os gregos se originaram era 

cortado ao meio pelo Golfo de Corinto, ficando ao norte a parte continental da Grécia e ao 

sul da Península do Peloponeso. Seu solo montanhoso dificultava a comunicação por 

estradas. Além disso, as chuvas escassas e seu solo pedregoso impediam o desenvolvimento 

da agricultura irrigada como a dos egípcios e mesopotâmicos. Entre seus produtos agrícolas 

mais importantes encontravam-se oliveiras, vinhas, trigo e cevada. Apesar dessa escassez de 

terras de boa qualidade, a região tornou-se próspera graças às atividades marítimas, com 

destaque para o comércio. Através dessa atividade, os gregos expandiram sua ocupação para 

áreas da Ásia Menor e para alguns pontos do Mar Mediterrâneo. Politicamente, os gregos 

organizavam-se em cidades-Estado – conceito que você estudará nas próximas aulas. Dessa 

forma, eles não possuíam um governo comum a todo o território que ocupavam, sendo 

unidos principalmente por suas características culturais. Aqueus, eólios, jônios e dórios são 

os principais povos que formaram a civilização grega. Essa formação deu-se a partir de 

guerras e também da influência mútua entre eles e vizinhos do entorno do Mar Mediterrâneo, 

como os cretenses e os fenícios. Para parte dos historiadores, a civilização grega 

desenvolveu-se a partir do contato entre os dórios e civilização creto-micênica. Esta tomou 

forma a partir da entrada dos aqueus na Península Balcânica e sua posterior invasão da ilha 

de Creta, que servia como importante centro comercial e desenvolveu uma civilização 

baseada em cidades organizadas em torno de grandes palácios, como o de Cnossos. 

     Os aqueus vieram de áreas entre a Ásia e a Europa, no norte, e se estabeleceram no Mar 

Mediterrâneo, tendo a Península Balcânica como um centro de difusão. Seu contato com os 

cretenses teria dado origem à civilização creto-micênica ou somente civilização micênica, 

antecessora da civilização grega. 



 
Figura 3 Provável rota da migração dos aqueus 

    No século XII a.C., novas invasões do norte mudaram o cenário da Península Balcânica. 

Povos aparentados dos aqueus, como jônios e dórios, invadiram a região e levaram ao fim da 

civilização creto-micênica. Essa fase da história grega, conhecida como Idade das Trevas ou 

Período Homérico, ficou marcada pela decadência das atividades comerciais e da vida em 

cidades. A economia regrediu para a agricultura de subsistência. Formaram-se grandes 

famílias chamadas genos. Lideradas por um patriarca, o chefe mais velho, eram formadas 

por seus parentes e os trabalhadores comuns e escravos em seu controle. A área ocupada por 

essa grande comunidade, onde mantinha suas pastagens e plantações, seus pomares e vinhas, 

era chamada de oikos (casa). Em razão dos conflitos constantes, da decadência das cidades e 

dos contatos escassos devido ao comércio reduzido, essa fase foi de pouco desenvolvimento 

político e cultural, cenário que só seria alterado com o gradual crescimento populacional, que 

inviabilizou a distribuição dos bens entre os membros do genos, acarretando brigas internas e 

o contato com outros povos, como os fenícios, a partir do século X a.C.  

     A retomada das atividades comerciais e o aumento populacional levaram ao fim do genos 

e do oikos, ou seja, de um grande grupo de pessoas que acreditavam ter ancestrais em 

comum compartilhando um mesmo território. Isso gerou o desenvolvimento de novas aldeias 

e, posteriormente, cidades. É nessa fase que a civilização grega viveu dois dos seus 

momentos mais importantes: os períodos Arcaico e Clássico. O Período Arcaico compreende 

o desenvolvimento das principais cidades-Estado gregas e a criação de colônias em áreas 

distantes, devido ao crescimento populacional. Por sua vez, o Período Clássico é 

caracterizado por ser a fase de maior influência das cidades gregas nas áreas vizinhas e pelo 

grande poderio acumulado por suas duas principais cidades, Atenas e Esparta. 

 
Atividades 

 
1 – Onde foi o ponto de origem da civilização grega? 
______________________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________________ 

2 – Quais os principais povos que formaram a civilização grega? 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3 – Quem eram os aqueus? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 – O que eram os genos? 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 – O que eram os oikos? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6 – Como é caracterizado o Período Arcaico? 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

7 -  Como é caracterizado o Período Clássico? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


