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MUNDO GREGO II (AULA 04) 
 

                                   Prof. Rodolfo 

 

ATENAS: formação 
Local: Península da Ática (norte da Península Balcânica). 
- Posição próxima ao litoral (ligação com o porto de Pireu). 
- Povo fundador: Jônios. 

EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE ATENAS (SINECISMO) 
 
 

 
 
 
Sociedade ateniense: 
Eupátridas: latifundiários. 
Demiurgos: comerciantes. 
Gerogois: pequenos proprietários. 
Thetas: sem terras. 

 
 
Evolução política de Atenas: 

 
A partir do crescimento dos genos e do sinecismo, com o aumento de 
lideranças patriarcais, a estrutura de poder se torna mais complexa, 
aumentando o caráter aristocrático da sociedade e da política. 
Fases: O crescimento populacional levou às seguintes transformações 
políticas: 
‒ Monarquia (séc. X a.C.): na fase dos genos, liderada pelo pater. 
‒ Oligarquia (séc. VIII a.C.): na fase das frátrias e tribos, com a seguinte 

estrutura: 
▪ Arcontado: 9 líderes eupátridas. 
▪ Areópago: conselho de eupátridas. 
▪ Na fase oligárquica, dois processos econômicos de destacam: 

I.Empobrecimento dos pequenos proprietários (hipotecas); 
II.Expansão do comércio marítimo (enriquecimento dos comerciantes). 

▪ Ainda na oligarquia, as disputas políticas originam três partidos: 
I.Partido da planície: eupátrida (conservador). 

II.Partido do litoral: comerciantes (moderado). 
III.Partido das montanhas: thetas e georgoi (radical). 

Séc. VII a.C.: início do processo de reformas legislativas em Atenas. 
As reformas legislativas em Atenas: 
Principais legisladores: 
• Drácon: 621 a.C.: Leis draconianas: primeiro código de leis escritas de 

Atenas. 
- Leis conservadoras / caráter autoritário. 

• Sólon: 594 a.C.: 
- Escravidão: determina o fim da escravidão hipotecária (dívidas). 
- Estrutura política: nova estrutura (fim o Arcontado e do Areópago). 
• Bulé: conselho dos 400. 
• Eclésia: assembleia popular. 
• Critério de acesso ao poder: renda. 

• Clístenes: 508 a.C.: determina as seguintes mudanças em Atenas: 
- Divisão do território da Ática: dividida em cidade, litoral e interior. 
- Divisão dos demos: 10 unidades de demos distribuídas pela cidade. 
- Critério acesso aos demos: naturalidade (ter nascido em Atenas). 
- Estrutura política: fim do critério censitário para participação política. 
• Bulé: conselho dos 500 (formado por 50 membros de cada demo). 
• Eclésia: conjunto dos cidadãos deliberativos (aprox. 10% da 

população). 
• Lei democrática: ”Todo cidadão é igual perante a lei”. 
- Cidadãos: homens, livres, nascidos em Atenas de pais atenienses. 
- Não cidadãos: mulheres, metecos, escravos, crianças. 
- Metecos: mediante pagamento de impostos, poderiam comercializar 
na Ágora e deveriam respeitar as leis da polis. 

A cultura democrática:  
• Paideia: ensinar para a cidadania (valorização da vida pública). 
• Cargos públicos: acessíveis a todos os cidadãos por votação direta ou sorteio. 
• Estrategos: cargos de administração militar de mandato anual. 
• Ostracismo: punição máxima ao cidadão (exílio por 10 anos). 
• Debates: através da retórica, o momento de vivência democrática. 
• Isegoria: direito igual de uso da palavra em público. 
• Isonomia: igualde jurídica entre todos os cidadãos. 
• Ócio: valorizado como necessário ao exercício da cidadania. 
• Teatro: local de exercício da audição atenta para o posterior debate. 
• Filosofia: desenvolvimento da sofistica. 
• Participação política: direta, sem a necessidade de representatividade. 

 
O teatro na democracia: 
• Organização: feita pelo governo da cidade-estado.  

• Financiamento: cidadãos mais ricos (semelhante ao evergetismo romano).  

• Configuração espacial: separação entre palco e público. 

• Atores: profissionais.  

• Peças: cronológicas (tempo linear). 

• Personagens: em cena apenas quando exerciam papéis de grande 

importância.  

• Gêneros: tragédia e comédia.  

• Papel na democracia: desenvolvimento da retórica e da escuta. 

ESPARTA: 
• Local: Península do Peloponeso (sul). 
• Povo fundador: dórios. 
• Formação: Esparta não passa pelo processo da 1ª Diáspora e da Colonização 

Grega. Apesar disso, adota os padrões culturais creto-micênicos (gregos). 
• Economia: predominância da agricultura. 
• Terra: as melhores terras (centrais) eram administradas pela polis. 
- Terras Privadas: periféricas, eram menos produtivas. 

 
Sociedade espartana: 
• Esparciatas:  descendentes de dórios. 
- Militares / hoplitas (soldados-cidadãos). 

• Periecos: lacedemônios livres remanescentes. 
- Periferia / artesãos / peq. Proprietários. 

• Hilotas: 
- Servos da cidade / base da mão de obra. 

Obs: apresenta um caráter mais estamental que censitário. 
 
Política em Esparta: 
Modelo: diarquia /oligarquia militar. 
- Reis: um militar e um religioso (poder de direito) 
- Eforato: 5 éforas (líderes). 
- Gerúsia: 28 gerontes (acima dos 60 anos/legisladores/guardiães de Licurgo). 
- Ápela: assembleia consultiva. 

 
Cultura espartana:  
- Militarismo. 
- Educação: ágogue = educação voltada para o treinamento militar dos 

esparciatas (07 aos 30 anos). 
- Hoplita: aquele que completa o ágogue (soldado-cidadão). 
- Mulheres: funções econômicas, militares e administrativas. 
• Assumiam tais funções em épocas de guerra (ausências dos homens). 
• Protegidas pela lei de Licurgo (função da mulher: gerar guerreiros 

saudáveis). 
• Posição de destaque quando comparado às mulheres em Atenas. 

- Laconismo: desprezo à retórica e ao debate. 
- Eugenia: busca da pureza racial. 


