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 Período entre os séculos XXV ao XII a.C. 

 Poucas fontes históricas relevantes, tudo que 
é conhecido vem da arqueologia e dos 
poemas de Homero (Ilíada e Odisseia). 

 Ocupação territorial principalmente devido a 
migrações oriundas da região da Ásia Central, 
começando pelo desenvolvimento de grupos 
sociais na região insular grega. 



 Período entre 2900 a 1200 a.C. 
 Civilização fortemente marcada pela ligação com 

o mar. Já foi encontrado cerâmicas com 
características de diversas outras regiões na ilha 
de Creta. 

 Socialmente, tinham nos palácios o centro de sua 
organização. Era lá que se encontrava o poder 
estabelecido (imperial), assim como oficinas, 
armazéns e arrecadação financeira (impostos). 

 Por volta de 1200 a.C. as descobertas 
arquitetônicas demonstram que a região passa a 
perder espaço para as crescentes formações 
urbanas do continente, no entanto, não há 
provas sobre como isso ocorreu. 
 













 Baseada na cidade de Micenas, já na região 
continental. 

 Influenciada diretamente pelos cretenses, no 
entanto, apresentam mais características 
ligadas a questão militar. 

 Provavelmente eram uma sociedade marcada 
pelo domínio de uma aristocracia guerreira 
em relação ao restante da população.  

















 Período entre XII a VIII a.C. 
 Povos dórios invadem a península, basicamente encerrando com 

as sociedade palacianas. A escrita praticamente some, assim 
como as cidades perdem muito de sua importância. 

 Menos fontes até do que o período pré-homérico. Praticamente 
tudo que sabemos vem de dois poemas, a Ilíada e a Odisseia, 
atribuídos a Homero. 

 Organização se dava a partir dos GENOS, uma espécie de clã 
(nem sempre as associações eram familiares, poderiam ser 
religiosas). Nômades (fugindo da invasão dória) eram guerreiros 
e buscavam uma região para sedentarizar. Comandados por um 
pater, que tinha poderes quase totais sobre o grupo.  

 Com a sedentarização, passam a estabelecer propriedade 
privada sobre as melhores terras (escassas na região da 
península grega) e os oikos (famílias) ganham ascendência sobre 
o grupo, criando uma aristocracia que viria a dominar as futuras 
pólis gregas. 










