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GRÉCIA

Daniela Patti do Amaral

Na região hoje ocupada pela Grécia desenvolveu-se uma civilização, há aproximadamente 
4000 anos, cujos fundamentos vieram a constituir patrimônio universal da humanidade, na 
filosofia, nas artes, na arquitetura, nas ciências e na política. Organizadas em cidades-Estado, 
os gregos estenderam sua influência por todo o Mediterrâneo, mediante o comércio e a 
fundação de cidades independentes. Mas, foi pela ação de seus conquistadores que o 
helenismo se difundiu pelos impérios “mundiais”. Primeiro, pelo império de Alexandre, 
macedônio educado pelo filósofo grego Aristóteles, depois pelo império romano. Tanto um 
quanto o outro assumiram a cultura grega e a tornaram praticamente oficial.

Os romanos, principalmente após 200 a.C., imitavam quase tudo o que era grego. Admiravam 
a literatura, o teatro, as artes visuais, a cultura que havia florescido em Atenas. Muito tempo 
havia se passado desde sua iniciação política quando, finalmente, a Grécia se tornou “a 
silenciosa mestra dos romanos”. A Grécia, capturada pelos romanos, capturou-os 
culturalmente.

Mas, essa surpreendente identificação romana com a cultura grega não se estendeu ao cultivo 
do pensamento racional na filosofia, que então englobava a matemática e as ciências. Nem 
pela ousadia de contestar as crenças políticas e religiosas. Isso ficou com os gregos e só foi 
retomado de maneira plena no renascimento europeu, mais de um milênio mais tarde.

Essa anterioridade grega pode se assinalada, também, no pensamento laico. Pelo menos assim 
avalia Bouchet (1997) ao apontar Sócrates como precursor da laicidade.

Sócrates viveu em Atenas, de 470 a 399 a.C., e marcou o pensamento filosófico de tal modo 
que os filósofos passaram a ser situados antes ou depois dele - pré ou pós-socráticos. Embora 
não contestasse, diretamente, o poder político nem os deuses que o legitimavam, os 
ensinamentos de Sócrates foram considerados ameaçadores ao Estado. Isso, porque ele 
defendeu a substituição das crenças recebidas dos outros pelas crenças baseadas no 
conhecimento racional. Foi, então, acusado de não reconhecer os deuses do Estado ateniense, 
de introduzir divindades novas e de corromper a juventude. Pagou com a vida essa ousadia.
A longa dominação romana sobre o mundo mediterrâneo acabou por levar a mudanças 
culturais que vieram a transformar radicalmente a cultura helênica. 

Terminada a expansão imperial, ao início do segundo século da nossa era, o centro do poder 
deslocou-se para o oriente, gerando uma divisão em dois Impérios Romanos, o do Ocidente e 
o do Oriente. Roma era capital daquele, enquanto que este tinha sua sede em Bizâncio, antiga 
colônia grega transformada pelo Imperador Constantino em capital. 

O enfraquecimento de Roma permitiu que ela fosse saqueada por invasores “bárbaros” em 
410, primeira de uma série, até cair nas mãos dos invasores eslavos. Antes disso, o 
Cristianismo, passou de religião perseguida a religião tolerada, depois religião oficial. O 
Império Bizantino (assim chamado apesar da capital ter sido renomeada Constantinopla) 
sobreviveu por mais de um milênio, até ser conquistada, em 1453, pelos turcos oriundos da 
Ásia Central. O Império Bizantino foi, então, absorvido pelo Império Otomano, que instalou 
sua capital em Constantinopla, renomeada Istambul. 
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Constantino foi o primeiro imperador romano a tornar-se cristão, após o que a expansão dessa 
religião foi facilitada pela homologia da estrutura da Igreja à estrutura político-administrativa, 
inclusive a divisão entre o Império do Ocidente e o do Oriente. As rivalidades políticas entre 
Roma e Constantinopla se projetaram na religião, até que, em 1054, houve um cisma 
permanente entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. A influência desta estendeu-
se por uma vasta área, que abrangeu a Grécia e toda região balcânica, a Criméia e a Rússia.

Durante os séculos XV e XVI, o Império Otomano tornou-se um dos estados mais fortes do 
mundo, englobando boa parte do Oriente Médio, do Leste Europeu e do norte da África. Além 
do poderio militar, o que ajudou a garantir essa expansão foi a tolerância dos otomanos com 
as tradições e as religiões dos povos conquistados. Os otomanos dominaram a Grécia até o 
início do século XIX. Em 1821, os gregos insurgiram-se, declarando sua independência, 
apesar de só conseguiram real emancipação em 1829.

O Império Otomano declinou marcadamente ao longo do século XIX e terminou por ser 
dissolvido após sua derrota na Primeira Guerra Mundial quando a Grécia juntou-se aos 
aliados, em oposição à Turquia, coligada da Alemanha.

Depois da guerra foram concedidas à Grécia partes da Ásia Menor, incluindo a cidade de 
Esmirna, cuja população era, em grande parte, grega. Na época, porém, os nacionalistas turcos 
derrubaram o governo otomano, organizaram um ataque militar às tropas gregas e derrotaram-
nas. Imediatamente, centenas de milhares de turcos vivendo no território da Grécia 
continental deslocaram-se, indo para a Turquia, numa troca de centenas de milhares de gregos 
vivendo na Turquia, que deveriam ser mandados à Grécia. Esses grupos foram marcados para
a migração com base na sua religião. 

A localização da Grécia numa encruzilhada de conflitos regionais e continentais fez do país 
um espaço de encontro de influências de leste e de oeste e criou para os helenos a necessidade 
constante da defesa da sua identidade cultural.

A identidade grega moderna surgiu, a partir do século XIX, como um esforço de fusão entre o 
passado Helênico da Antiguidade Clássica e o Cristianismo Ortodoxo – originando o heleno-
cristianismo –, que forneceu o critério de demarcação nacional face ao Império Otomano e as 
populações balcânicas e eslavas envolventes. Foi desta forma que o nacionalismo grego 
conseguiu concretizar, com sucesso, duas realizações fundamentais: enfatizar o elemento 
helênico da identidade grega marcando a diferenciação face a outros povos cristãos ortodoxos 
(macedônios, sérvios, búlgaros, etc.); além de habilidade em perceber que as concepções 
“helenizadas” da Nação não eram capazes de se comunicar com as massas. Estas estavam 
divididas em grupos étnicos e linguísticos fragmentados, muito poucos dos quais conseguiam
entender a ‘linguagem de Platão’, apesar de a maior parte usar dialetos helênicos. Por isso, o 
Cristianismo Ortodoxo foi utilizado como um recurso cultural que estas podiam facilmente 
identificar, ou, pelo menos, mais facilmente do que a Grécia da Antiguidade Clássica.

Desde 3 de junho de 1975, com a adoção da nova Constituição, emendada em 1986, a Grécia 
é uma democracia republicana parlamentar. Conforme o Portal Europeu da Juventude  98,1% 
da população é cristã (sendo 97,6% ortodoxos gregos, 0,4% católicos, 0,1% protestantes), 
1,5% seguidores do islamismo e 0,4% de outras religiões.
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O voto é obrigatório e universal a partir dos 18 anos. O poder executivo é exercido pelo 
Presidente, Chefe de Estado, que é eleito pelo Parlamento, e pelo Primeiro-Ministro, Chefe de 
Governo, nomeado pelo Presidente. Este nomeia, também, o Gabinete de Governo, tendo em 
conta as recomendações daquele.
A Constituição foi promulgada “em nome da Santíssima consubstancial e indivisível 
Trindade”. Na Seção II - relações entre Igreja e Estado - afirma-se que “a religião 
predominante na Grécia é a da Igreja Ortodoxa de Cristo, sendo que a Igreja Ortodoxa da 
Grécia reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como seu chefe”.

A Constituição determina que o Presidente da República e os deputados devem fazer um 
juramento religioso “em nome da Santíssima consubstancial e indivisível Trindade” antes de 
iniciar o desempenho de suas funções. A liberdade de crença religiosa é inviolável; o gozo 
individual e dos direitos civis não depende de crenças religiosas; todas as religiões são 
permitidas e os ministros de todas as religiões estão sujeitos à supervisão do Estado. A 
Constituição também estipula que o texto das Sagradas Escrituras é inalterável; que é proibida 
a sua tradução oficial para outra forma de linguagem sem a aprovação da Igreja da Grécia e da 
Grande Igreja Cristã de Constantinopla. 

No entanto, por mais que a Constituição previsse liberdade de credo, as cartas de identidades 
do país continham a opção religiosa de cada pessoa. Em 1996 a Unidade Européia entendeu 
que a Grécia tinha violado o artigo 9º da Convenção Européia ao insistir na inclusão do item 
filiação religiosa nas cartas de identificação. Em 2001, esse item foi suprimido da 
identificação oficial dos cidadãos. [1]

O privilegiamento da religião ortodoxa na Grécia vai mais além da dimensão simbólica, pois, 
na Grécia, o funcionalismo público só é aberto aos seus adeptos. A partir de 1981, com o 
governo socialista, mudanças importantes foram realizadas, com base nos princípios da 
laicidade do Estado. Ente elas estavam a permissão de casamentos civis, a garantia de 
igualdade dos cônjuges e a facilitação dos tramites para obtenção do divórcio. 

De acordo com o artigo 16 da Constituição, a educação básica constitui uma missão do Estado 
e tem como objetivo a formação moral, intelectual, profissional e treinamento físico dos 
gregos, o desenvolvimento da consciência nacional e religiosa, e sua formação como cidadãos 
livres e responsáveis.

Na Grécia, o ensino é obrigatório para todas as crianças e jovens entre 5 e 15 anos de idade. 
Divide-se em pré-primário (4 a 6 anos, sendo obrigatório a partir dos 5 anos desde 2006); 
primário (6 a 12 anos) e ginásio (de 12 a 15). Dados de 2006 indicam que 95% dessa 
população está sendo atendida pela educação pública e gratuita.

Nas escolas oficiais (de nível primário e ginasial) o ensino é gratuito, assim como a 
distribuição dos livros. Cabe destacar que o Ministério da Educação na Grécia denomina-se 
Ministério da Educação Nacional e Assuntos Religiosos, que é responsável pelo 
planejamento e desenvolvimento do ensino, bem como a supervisão do sistema educativo em 
todos os seus setores e níveis, ou seja, é responsável pela administração de todas as escolas 
oficiais no país. Sob a sua coordenação está o Secretariado de Assuntos Religiosos, que 
supervisiona a atuação do Governo no campo da religião. O Ministério da Educação Nacional 
e Assuntos Religiosos inclui várias seções voltadas para o ensino primário e ginasial com 
campos específicos de responsabilidade, entre elas a administração para estudos eclesiásticos 
e ensino religioso. 
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Para a educação em nível primário, obrigatória e com duração de 6 anos, o currículo tem uma 
proposta interdisciplinar que cobre dimensões internacionais e da Europa principalmente 
através dos assuntos língua grega moderna (em todos os 6 anos), cívicos (5o e 6o anos) e 
idioma estrangeiro (3o, 4o, 5o e 6o anos). Nas grandes cidades os professores distribuem-se 
pelas seguintes disciplinas: geografia, matemática, física, química, ecologia, educação 
religiosa ortodoxa, música, educação visual, história, língua grega e educação para a 
cidadania grega. Nesse nível, o ensino religioso é ministrado em aulas com duração de duas 
horas semanais do terceiro ao sexto ano. As crianças recebem os primeiros elementos da fé e 
da tradição ortodoxa. São ensinadas histórias da Bíblia, a vida de santos, da virgem Maria e os 
costumes das festas cristãs.

No ginásio, obrigatório, com duração de três anos e destinado a alunos entre 12 e 15 anos, os
eixos principais são: história, literatura, assuntos cívicos e línguas estrangeiras. O ensino 
religioso é ministrado nos três anos do ginásio em duas horas/aula semanais nos dois 
primeiros anos e uma aula semanal no terceiro e último ano. 

A educação secundária, que tem duração de três anos (15 a 18) não é obrigatória e se divide 
em diferentes cursos. O instituto de formação geral (liceu) existe em maior número e tem a 
preferência da maior parte dos alunos. Permite acesso a todas as escolas superiores, institutos, 
faculdades e universidades. No liceu, o ensino religioso é ministrado em duas horas semanais 
nos dois primeiros anos e uma hora semanal do terceiro ano. Nas escolas técnicas vocacionais 
os alunos podem optar por diversos cursos, tais como assistente de laboratório, mecânico, 
entre outros, sendo que o ensino religioso é ministrado somente no primeiro ano. Os liceus 
tecnológicos e profissionais dão acesso aos institutos de educação tecnológica dependendo da 
nota global atingida pelo aluno. Existem ainda as escolas eclesiásticas, que visam à formação 
de alunos através dos valores da crença ortodoxa e da cristandade ortodoxa, formando futuros
membros eclesiásticos da Igreja Ortodoxa. As escolas eclesiásticas só aceitam meninos, e 
aqueles que a completam pode continuar seus estudos nas escolas eclesiásticas superiores.
Nas escolas eclesiásticas os alunos têm o mesmo cronograma de estudos dos outros ramos de 
ensino secundário, no entanto, são acrescidos estudos do Antigo e Novo Testamento, música 
bizantina e liturgia.

Ao longo do ensino secundário o ensino religioso é parte integrante do currículo e são 
abordadas religiões como: africana, judaísmo; islamismo; hinduísmo e budismo. Existem no 
país escolas para minorias, de religião muçulmana, onde são ensinadas as línguas grega e 
turca. 

NOTA

[1]  A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
adotada em Roma, em 1950, estipula no item 1 do artigo 9º. o seguinte: “Qualquer pessoa tem 
direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a 
liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a sua 
religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, por meio do 
culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.” (grifo meu) De fato, não há coerência 
entre o reconhecimento da liberdade de ter ou não religião, bem como de mudar de religião, 
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de um lado; e, de outro, o registro de uma religião como fazendo parte da identidade de uma 
pessoa, como, por exemplo, a data e o local de nascimento, que não mudam. 
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