
ATENAS e ESPARTA
A formação das cidades-Estado

Aula 7 – Cap. 4

ENEM: Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento 

político e ação do Estado



Cidades-Estado gregas - pólis

 Cada cidade-Estado

era independente,

tinha suas próprias

instituições;

 Tinham em comum: a

língua e a religião,

mas mantinham suas

características

específicas.

 Exemplo: Esparta e

Atenas



• No início era uma

monarquia centralizada;

• Em seguida os aristocratas

– grandes proprietários de

terras – tomaram o poder

dos monarcas.

• Formação de uma

oligarquia (poder exercido

por um pequeno grupo da

mesma classe social).

Região da Ática



Expansão para o Mar Mediterrâneo

Escassez de terras férteis – domínio de 

pelas margens do Mar Mediterrâneo e 

do Mar Negro.

Fundação de cidades autônomas.

As colônias mantinham sua autonomia.

Expansão do comércio e da 

urbanização.

Fortalecimento dos comerciantes.



Colonização Grega



Rumo à Democracia
 Graves crises sociais

 Eupátridas (nobreza

proprietária de terras)

 Legisladores – Drácon

redigiu um código de leis

– permitiu ao pobres

conhecer as leis, mas

não solucionou os

problemas.

 Sólon – para atenuar os

conflitos sociais propôs

limites ao tamanho das

propriedades e pôs fim

ao escravidão por

dívidas.

 Pisístrato – tirania –

governo em que o

poder não se baseava

na religião e na

hereditariedade.

 Emprego da força e do

prestígio junto à

população pobre.

 Clístenes – ampliou a

participação política dos

homens livres, nascidos

em Atenas.



Democracia

 Cidadãos: homens

livres, nascidos em

Atenas.

 Excluídos: mulheres,

escravos e estrangeiros

(metecos)

 Criação da Assembleia

dos Cidadãos – Eclésia.

 Ostracismo – pessoas

que fossem consideradas

uma ameaça ao Estado

eram forçados a deixar

Atenas por 10 anos.

 Demos – unidade política

onde o cidadão vivia.

 Os cidadãos eram

reconhecidos como

iguais.

 A religiosidade foi

cedendo espaço para a

vontade dos cidadãos

livres, ficando em

segundo plano.



Esparta: uma Estado militarizado

Região do Peloponeso

• Esparta foi ocupada pelos

gregos de origem dória,

de forte tradição

guerreira.

• Exploração da mão de obra

conquistada – “servos do

Estado” – hilotas.

• Comerciantes – periecos,

sem direitos políticos.

• Espartanos – aristocracia

militar – ocupavam os

cargos militares e

controlavam o poder.



DEDICAÇÃO INTEGRAL

ÀSATIVIDADES FÍSICAS

E MILITARES

O senso crítico e artístico

não eram valorizados em

Esparta, pois os jovens

estudantes tinham que

aprender a aceitar ordens

dos superiores e falar

somente o

necessário.









Saiu na mídia
9/08/2013 12h22
Metrô de Atenas revela ruínas arqueológicas, túmulos e esculturas

Passageiros podem admirar preciosidades históricas nas estações.
Mais de 50 mil objetos antigos foram encontrados em escavações.



Descoberto lendário palácio perdido da Antiga Esparta

Foi encontrado um palácio, em 2013, com cerca de 10 quartos, repleto de inscrições 

arcaicas dos séculos 17 e 16 a.C. complexo é chamado de Ayios Vassileios e inclui 

uma série de objetos de culto, figuras de barro, uma cabeça de um touro, espadas de 

bronze e fragmentos de pinturas de murais, segundo divulgou o Ministério da Cultura 

da Grécia. Os pesquisadores ficaram impressionados com o fato de os artefatos 

terem sobrevivido por tanto tempo, já que o palácio foi completamente queimado no 

século 14 a.C. https://seuhistory.com/


