
A Grécia Antiga 
 

Grécia Clássica 
 

Atenas e Esparta eram as duas principais pólis ou cidades-Estados da Grécia. Muito diferente uma da 

outra, cada uma delas dominou a região em momentos diferentes. Atenas teve seu desenvolvimento marcado 

pela participação dos cidadãos na vida pública, é o berço da democracia: governo do povo, demo = povo, 

kracia = governo. Esparta se destacava pelo seu espírito guerreiro, pela rigidez em seus costumes e tradições. 

A educação espartana foi profundamente marcada pelo caráter militar. 

 

Atenas 
 

Atual capital da Grécia, Atenas foi fundada pelos jônios na planície da Ática, próximo ao Mar Egeu. 

Por causa do relevo montanhoso e dos solos pouco férteis, os atenienses desenvolveram sua principal atividade 

econômica, o comercio marítimo pelo Mar Mediterrâneo, abrindo sua cidade ao contato com o exterior pelo 

porto de Pireu, próximo ao núcleo urbano. 

 

A sociedade ateniense 
 

A sociedade ateniense estava dividida em grupos sociais 

 

Eupátridas: do grego eupatrides = de nascimento nobre, bem-nascidos.  Eram os grandes proprietários de 

terra, ricos e descendentes dos primeiros habitantes da cidade.  Formavam a aristocracia, a elite da sociedade 

ateniense. Eram os únicos com direitos políticos plenos, dedicavam-se aos debates políticos para garantir seus 

interesses e privilégios.  

 

Demiurgos ou Comerciantes: enriqueceram com o desenvolvimento do comercio marítimo, adquiriram 

prestígio social graças a essa atividade. 

 

Geomores ou Camponeses: habitavam a região montanhosa da península, era a camada menos favorecida da 

população. 

 

Metecos: estrangeiros livres, sem direitos políticos, geralmente comerciantes que pagavam tributos ao Estado. 

Eram atraídos pela cultura e economia de Atenas. 

 

Escravos: Prisioneiros de guerra ou filhos de escravos (a escravidão era hereditária), não tinham nenhum 

direito político. 

 

O escravo era um objeto de seu senhor, que poderia vendê-lo, aluga-lo e empresta-lo, além de torturá-

lo e submetê-lo a condições degradantes. A origem do escravo ateniense variava, sendo as mais comuns: 

prisioneiros de guerra, filhos de escravas ou por dividas. Pessoas de qualquer condição social, nível intelectual 

ou credo religioso podiam ser escravizados, bastava uma derrota militar. Faziam os trabalhos mais difíceis. 

Desempenhavam diversas funções como atividades domésticas, artesanato, trabalho no campo e nas minas de 

prata. Quando o escravo era instruído poderia ocupar lugar de destaque na educação dos jovens atenienses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Relação de poder em Atenas 
 

A sociedade ateniense ficou conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes. Porém, antes 

de chegar à democracia, Atenas teve outras formas de governo: a monarquia, a oligarquia (governo de uma 

minoria garantido pelos chefes guerreiros e ricos proprietários, formando uma aristocracia) e a tirania (governo 

de uma pessoa que tomou o poder) 

Mas como funcionava a democracia ateniense? Em Atenas, a democracia era mantida com três órgãos políticos 

principais: a Bulé, a Eclésia e a Heleia. 

 

Bulé:  

• Formada por 500 membros encarregados de fazer projetos de leis; 

 

Eclésia (Assembleia do Povo):  

• Assembleia política da qual todos os cidadãos podiam participar; 

• Aprovava ou não os projetos encaminhados pela Bulé; 

• Elegia dez estrategos (responsáveis pela execução das leis); 

• Poderia votar a expulsão de cidadãos considerados uma ameaça à democracia (ostracismo); 

 

Heleia: 

• Tribunal de justiça formado por cidadãos escolhidos por sorteio; 

• Julgavam conflitos e crimes; 

 

►Atenas era uma democracia direta, isto é, todos os cidadãos participavam da vida política por meio da 

Eclésia (Assembleia do Povo). 

IMPORTANTE: Para ser cidadão ateniense, era necessário ser homem, adulto, livre e nascido em 

Atenas. Mulheres, Metecos e escravos não eram considerados cidadãos. 

►Os pobres que quisessem participar da vida política, poderiam exercer funções públicas, pelas quais 

recebiam uma remuneração. 

►Ser sorteado ou eleito não significava que o cidadão assumiria o cargo, pois o candidato deveria preencher 

algumas condições requeridas, como: cidadania, idade, culto familiar, antepassados, pagamentos dos impostos 

e cumprimento do serviço militar. 

►Em Atenas, a justiça tinha suas causas julgadas pelos cidadãos sorteados. Não havia juízes ou advogados 

profissionais. O tribunal era chamado de Heleia, e os gregos apreciavam muito esses júris populares.  

►Como os cidadãos participavam diretamente das decisões nas assembleias, essa forma de governo ficou 

conhecida como democracia direta. Ela é diferente da democracia que conhecemos hoje, chamada de 

democracia representativa, na qual políticos eleitos pelo povo representam a população na tomada de decisões. 

 

A mulher ateniense 
 

As mulheres não tinham direito à cidadania. Elas ficavam inicialmente subordinadas aos pais e, depois 

de casadas, aos maridos. Geralmente, a mulher se casava aos 14 anos, com um marido escolhido pelo pai, 

enquanto que os homens se casavam aos 30 anos. O objetivo do casamento era a geração de filhos, 

especialmente do sexo masculino, para assegurar a descendência e a manutenção dos bens familiares. Nas 

casas, o dever da mulher era tecer, preparar a comida e cuidar da casa, com a ajuda de escravos. Tinham que 

ficar em casa, subordinando-se totalmente ao marido. As jovens atenienses viviam confinadas no Gineceu, 

parte da casa reservada para as mulheres, onde aprendiam com as mães a se tornarem boas esposas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 2 – 3º Bimestre 

 

Questões de interpretação do texto 1º Médio – Atenas 
 

1) Cite qual era a atividade econômica ateniense e explique qual a ligação dessa atividade com a localização 

geográfica de Atenas. 

2) Dentro da sociedade ateniense, explique quem eram os eupátridas. Explique também por que os metecos 

não tinham direitos políticos. 

3) Sobre a escravidão em Atenas, explique quem poderia se tornar um escravo e como isso poderia acontecer. 

4) Atenas é conhecida como o berço da democracia. Contudo, antes de ter um governo democrático, Atenas 

passou por outros tipos de governo. Cite quais eram esses outros tipos de governo. 

5) A democracia tem como característica a participação do cidadão na vida politica local. Desta forma, 

explique que era considerado cidadão em Atenas. 

6) A democracia em Atenas era diferente da democracia que vivemos hoje no Brasil. Explique essa diferença 

entre a democracia direta de Atenas antiga, com a democracia representativa do Brasil atual. 

7) De acordo com a leitura do texto, comente sobre a situação da mulher ateniense. 

8) As duas principais pólis da Grécia foram Esparta e Atenas. As duas se utilizaram de mão de obra escrava 

dentro da sua sociedade, mas de maneira distinta uma da outra. Desta forma, explique a diferença da 

escravidão em Esparta com Atenas. 
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