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In tro du ção
Há mais de dois mil e qui nhen tos

anos, os gre gos cria ram a de mo cra cia.
Na ver da de, a pró pria pa la vra po lí ti ca é
de ori gem gre ga. Eles tam bém in ven ta -
ram os jo gos olím pi cos, o tea tro e a fi lo -
so fia. E for ma ram a pri mei ra so cie da de
da his tó ria a ba sear sua ri que za no tra ba -
lho es cra vo.

Mas será que exis te al gu ma se me -
lhan ça en tre o tea tro dos an ti gos gre gos e
o nos so? E en tre a de mo cra cia de les e a
nos sa? Ou, por trás de pa la vras iguais,
exis tem di fe ren ças pro fun das?

O que sen tia um ate nien se ao as sis tir
a uma co mé dia num dos tea tros da ci da -
de? Se ria ape nas um di ver ti men to? O
que sig ni fi ca va para ele par ti ci par da
vida po lí ti ca? Ele fi ca ria sa tis fei to ape -
nas por es co lher seus go ver nan tes de
tem pos em tem pos, como nós fa ze mos?

Es sas e tan tas ou tras per gun tas só po -

de rão ser res pon di das se in ves ti gar mos
como vi viam, o que pen sa vam e fa ziam
os gre gos da An ti gui da de. Nas pá gi nas
se guin tes, é isso o que se pro põe: um es -
tu do da so cie da de gre ga em seu con tex to
his tó ri co, que po de rá re ve lar o quan to
eles eram dis tan tes, ou pró xi mos, de nós.

1. Os pri mei ros tem pos
Na An ti gui da de, o mun do gre go era

com pos to por uma par te pe nin su lar (a
pe nín su la Bal câ ni ca) e por vá rias ilhas
do Me di ter râ neo Orien tal. Além dis so,
ao lon go da his tó ria, mui tas re giões
em vol ta do Mar Me di ter râ neo fo ram
ocu pa das por po pu la ções gre gas: a
cos ta da Ana tó lia, na Ásia; par tes do
nor te da África; as bor das do mar Ne -
gro e a re gião co nhe ci da por Mag na
Gré cia, isto é, a por ção sul da Itá lia e a
ilha da Si cí lia.

Grécia

Na verdade, as pa -

lavras Grécia e gre -

go são de origem

latina. Era assim que

os romanos co -

nheciam a região

e seus habitantes.

Os próprios gre-

gos cha   mavam-se

por helenos. Na li -

tera tura mais antiga,

eram chamados de

aqueus, argivos ou

daneus.

LIVRO A Grécia Antiga_Layout  16/08/12  16:49  Page 7



8

A Pré-His tó ria 

Par tes da pe nín su la Bal câ ni ca e mui tas

das ilhas gre gas fo ram po voa das bem cedo,

ain da na Pré-His tó ria. Os acha dos das es -

ca va ções ar queo ló gi cas mos tram que, des -

de pelo me nos 5 000 a.C., mui tas pe que nas

al deias da re gião já eram ti pi ca men te neo -

lí ti cas, isto é, seus ha bi tan tes já se fi xa vam

mais em um ter ri tó rio, do mes ti ca vam e

cria vam ani mais (como ca bras, ove lhas,

por cos e bois), pra ti ca vam a agri cul tu ra

(plan tan do es pe cial men te o tri go e a ce va -

da) e fa bri ca vam uten sí lios de ce râ mi ca.

Ao mes mo tem po, al gu mas for mas de

vida mais an ti gas so bre vi viam: nas es ca -

va ções des sas al deias fo ram en con tra dos

ins tru men tos e ar mas fei tos de pe dra e

osso, além de an zóis e ar pões, mos tran do

que a caça e a pes ca con ti nua vam im por -

tan tes para a sub sis tên cia.

Des de mui to cedo, a ocu pa ção hu ma -

na foi dei xan do suas mar cas na pai sa -

gem: mui tas flo res tas ori gi nais fo ram de -

vas ta das para ce de rem lu gar a cam pos de

agri cul tu ra e pas tos para os re ba nhos.

Os ob je tos de me tal co me ça ram a di -

fun dir-se len ta men te a par tir de 3 000 a.C.

Os ar te sãos uti li za vam o co bre, a pra ta, o

chum bo e es pe cial men te o bron ze (uma

mis tu ra de co bre e es ta nho). No prin cí pio,

eram fei tas prin ci pal men te ar mas e pe ças

de co ra ti vas, o que su ge re que o uso do me -

tal es te ve li mi ta do a ca ma das so ciais mais

ri cas. O me tal de mo rou a ser uti li za do na

fa bri ca ção de fer ra men tas e ins tru men tos

agrí co las, que con ti nua ram por mui to tem -

po sen do fei tos de ma dei ra e pe dra.

Os cre ten ses

Por vol ta de 2 000 a.C., uma nova so -

cie da de co me çou a se for mar, ten do como

cen tro a ilha de Cre ta, pro va vel men te

como re sul ta do de no vos des lo ca men tos

de po pu la ções do Orien te para a re gião do

Me di ter râ neo. Nes sa épo ca, vá rias lo ca li -

da des na Gré cia fo ram des truí das, in cen -

dia das ou aban do na das. Em Cre ta, os no -

vos ha bi tan tes fo ram ab sor ven do as po pu -

la ções lo cais e cons truí ram vá rios povoa-

mentos mui tos im por tan tes, como Faís to,

Câ nia, Má lia e so bre tu do Cnos so.

O litoral
recortado, os

penhascos e as
cidades

construídas no
alto das colinas

marcam a
paisagem grega

antiga e
moderna.
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