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Período Clássico: séc. VI-IV a.C. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: duas guerras: 
- GUERRAS MÉDICAS (496-448): apogeu do Imperialismo Ateniense. 
- GUERRA DO PELOPONESO (431-404): declínio do Mundo Grego. 
 
Guerras Médicas (496-448 a.C.): invasão persa ao Mundo Grego. 

- OBJETIVO: conter o avanço ateniense sobre o mar egeu. 
- 1ª ETAPA:  
• Vitória ateniense sobre a 1ª investida persa. 
• Derrota espartana na batalha de Termópilas. 
- 2ª ETAPA:  
• Confederação de Delos: aliança militar liderada por Atenas. 
‒ Vitória final sobre os persas. 

Consequência: Imperialismo Ateniense. 
 
Imperialismo Ateniense (450-430 a.C.) 
Apogeu ateniense: Século de Ouro / Governo de Péricles. 
- Expansão da escravidão: apogeu da democracia. 
- Criação da mistoforia: criada por Péricles, é o salário político para o 

cidadão ateniense. 
• Objetivo: amplia a participação dos cidadãos mais pobres. 
• Fonte de recursos: colônias atenienses / cidades aliadas. 

”IMPERIALISMO E DEMOCRACIA SÃO DUAS FACES 
DA MESMA MOEDA EM ATENAS.” 

  
 

Jogos Olímpicos 
• Festival religioso-esportivo com periodicidade de 4 anos. 
• Trégua entre as cidades durante o festival. 
• Traço de integração cultural entre as cidades-estados. 
• Rivalidade entre as cidades: vencer o torneio significava apresentar um 

favorecimento da polis perante os deuses e um melhor preparo militar. 
• Os atletas eram profissionais. 
 
Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) 
- Confederação do Peloponeso: aliança militar liderada por Esparta. 

• Objetivo: destruir a hegemonia ateniense. 

– Aliança com os persas. 

– Vitória espartana. 
- Consequências: conflito interno ao Mundo Grego. 

• Enfraquecimento militar das cidades-estados = mais invasões ao 
Mundo Grego. 

• Invasões: Macedônia (Filipe e Alexandre). 
Tese do ”suicídio grego”. 
 
Período Helenístico (séc. IV-II a.C.) 
Domínio macedônico: 
- Início da invasão: 356 a.C. (Filipe da Macedônia). 
- 336 a.C.: Alexandre, o grande conquista o Mundo Grego. 
- Formação da cultura helenística. 
 

Cultura Helenística 
Características fundamentais: 
- Expansão da cultura grega para o oriente. 
- Tolerância cultural.  
- Fusão: cultura ocidental (racionalismo grego) + cultura oriental (dualismo 

persa e monumentalismo egípcio). 
- Abandono das questões políticas na filosofia. 
- Debate sobre questões éticas / existenciais / realistas. 
- Expressão do sentimentalismo / subjetivismo / fatalismo. 

 
 
 


