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TEXTO COMPLEMENTAR 

OS GREGOS 

A Grécia Antiga é considerada pelos historiadores como uma civilização de grande esplendor 
cultural. Localizados no sudeste da Europa, mais precisamente na península Balcânica e 
organizados em várias cidades (Atenas e Esparta eram as mais importantes) os gregos 
desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. Tamanha era a 
importância desta cultura, que os romanos, ao invadir a Península Balcânica, não resistiram e 
beberam nesta esplendida fonte cultural. Vejamos os principais elementos da cultura grega. 

  
Os gregos eram excelentes escultores, pois 

buscavam retratar o corpo humano em sua 
perfeição. Músculos, vestimentas, sentimentos e 
expressões eram retratados pelos escultores gregos. 
As artes plásticas da Grécia Antiga influenciaram 
profundamente a arte romana e renascentista. 
  

A cidade de Atenas é considerada o berço da 
democracia. Os cidadãos atenienses (homens, 
nascidos na cidade, adultos e livres) eram aqueles 
que podiam participar das votações que ocorriam na 

Ágora (praça pública). Decidiam, de forma direta, os rumos da cidade-estado. Além da 
democracia, Atenas foi palco de grande desenvolvimento filosófico durante a o Período Clássico da 
Grécia (século V AC). Os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a complexa 
existência humana, os comportamentos e sentimentos. Podemos destacar como principais 
filósofos gregos Platão e Sócrates. Podemos citar também Tales de Mileto, importante filósofo, 
matemático e astrônomo da Grécia Antiga. Além da filosofia, os atenienses valorizavam muito a 
democracia e as manifestações artísticas.  

 
 Foram os gregos que desenvolveram os Jogos Olímpicos. Aconteciam de quatro em quatro 

anos na cidade grega de Olímpia. Era uma homenagem aos deuses, principalmente a Zeus (deus 
dos deuses). Atletas de diversas cidades gregas se reuniam para disputarem esportes como, por 
exemplo, natação, corrida, arremesso de disco entre outros. Os vencedores das Olimpíadas eram 
recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis. Em relação à religião, podemos observar que 
os deuses gregos eram retratados de uma forma bem humanizada, movidos por sentimentos  
como amor, ódio, inveja, ciúmes, etc. 
  

Para explicarem as coisas do mundo e transmitirem conhecimentos populares, os gregos 
criaram vários mitos e lendas. As histórias eram transmitidas oralmente de geração para geração. 
A mitologia grega era repleta de monstros, heróis, deuses e outras figuras mitológicas. Os mitos 
mais conhecidos são: Minotauro, Cavalo de Tróia, Medusa e Os Doze trabalhos de Hércules. 
  



Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatros ao ar 
livre e os atores representavam usando máscaras. As comédias, dramas e sátiras retravam, 
principalmente, o comportamento e os conflitos do ser humano. Ésquilo e Sófocles foram os dois 
mais importantes escritores de peças de teatro da Grécia Antiga. 
 


