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MUNDO GREGO I (AULA 03) 
 

                                   Prof. Rodolfo 

 

MODOS DE PRODUÇÃO: 

 
MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA: 
Civilizações: Mundo Grego e Civilização Romana (Mar Mediterrâneo).  
Características gerais: 
• Origem da propriedade privada da terra. 
• Diversificação da economia: desenvolvimento da agricultura comercial e 

do comércio em geral. 
• Cidades: desenvolvimento do papel político dos centros urbanos. 
• Escravidão: desenvolvimento da escravidão por dívidas. 
• Divisão social: censitária = baseada na renda (os direitos são 

proporcionais à renda individual) / mobilidade social permitida. 
 

 
 
 
MUNDO GREGO: localização geográfica 
 

 
• Península Balcânica: interior montanhoso e litoral recortado. 
• Mares: Jônio, Egeu, Creta e Propôntida (atual Mar Negro). 
 
 
Cronologia do Mundo Grego 

 

PERÍODO PRÉ-HOMÉRICO (séc. XX – XII a.C.):  
Ocupação da Península Balcânica: migração indo-europeia. 
• Aqueus (2000 a.C.) / Eólios (1700 a.C.) / Jônios (1500 a.C.). 
• Formação da Civilização Creto-Micênica. 
• Cultura: desenvolvimento da língua e da mitologia grega. 
• Principais cidades: Micenas, Cnossos e Troia. 
• Política: Talassocracia. 
• A partir de 1400 a.C.: invasão dos Dórios e destruição da Civilização Creto-

Micênica. 
‒ Consequência: 1ª diáspora grega = dispersão dos creto-micênicos pelo 

interior da Península Balcânica. 
 

PERÍODO HOMÉRICO (séc. XII – VIII a.C.):  
Formação dos genos (comunidades gentílicas): 
• Comunidades familiares formadas a partir da 1ª Diáspora. 
• Propriedade coletiva da terra. 
• Economia: agricultura de subsistência. 
• Sociedade: organização familiar patriarcal (líder = pater (pai) / poder 

hereditário (eupátrida). 
• A partir do séc. IX a.C.: crescimento demográfico dos genos = escassez de 

terras. 
‒ Disputa pela terra = fim da economia coletivista / formação da 

propriedade privada da terra. 
‒ Camadas sociais:  

• Eupátridas (latifundiários) / Georghoi (pequenos proprietários) / 
Thetas (sem terras). 

• Política: governo aristocrático. 
• Solução para falta de terras: expansão pelo Mediterrâneo = 2ª 

Diáspora. 
• Colonização grega na Magna Grécia = diminuição dos conflitos 

internos (estabilidade). 
A MAGNA GRECIA 

 
 

PERÍODO ARCAICO (SÉC. XII – VIII A.C.): 
Principal característica: consolidação da polis (cidade-estado). 
Características fundamentais da polis: 
• Autonomia política, econômica e militar (isolamento geográfico = relevo 

montanhoso). 
• Mesma base cultural (origem comum = creto-micênicos e 1ª diáspora). 
• Espaços públicos:  praças = ágora (local de comércio e política). 
• Espaços privados: propriedades econômicas (terras). 
• Principais exemplos: Atenas (região da Ática) e Esparta (região do 

Peloponeso/Lacônia). 

 


