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MOMENTO DÉJÀ VU
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA



Fundada 
pelos jônios, 
por volta do 
século X a.C.

Cargos políticos 
ocupados pela 
aristocracia
ateniense.

Insatisfação 
das outras 
camadas da 
população.

594 a.C., 
reforma 
política 
proposta por 
Sólon.
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CIDADE-ESTADO: ATENAS 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 

508 a.C., 
reformas de 

Clístenes.

Surge a 
democracia 
ateniense com 
maior 
participação dos 
cidadãos.

Assembleia do 
povo.

Conselho dos 
Quinhentos. 

Ostracismo.

Escravos, 
mulheres e 
estrangeiros 
eram excluídos 
da vida política.

No século V a.C., 
Péricles criou um 
Tribunal Popular 
aperfeiçoando a 
democracia 
ateniense. 
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SOCIEDADE ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA

A democracia ateniense é fundamentada pelos princípios de isonomia, isegoria
e isocracia. A isonomia é o princípio em que todos os cidadãos têm os mesmos
direitos e deveres perante a lei. A isocracia defende que todos esses cidadãos
têm a mesma oportunidade de ocupar os cargos políticos disponíveis no
governo. Já o princípio de isegoria garante que todos os cidadãos tenham a
oportunidade de serem ouvidos nas assembleias.
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA



DEMOCRACIA ATENIENSE

Para o filósofo ateniense ARISTÓTELES, o
fundamento do regime democrático é a
liberdade, e a multidão é soberana,
portanto aquilo que é aprovado pela
maioria tem de ser o justo.



EDUCAÇÃO ATENIENSE



O SÉCULO DE PÉRICLES

• Péricles aperfeiçoou o sistema democrático,
ampliando a participação política dos cidadãos
mais pobres e remunerando aqueles que
ocupavam cargos públicos (mistoforia).

• Criou um Tribunal Popular, composto de 6 mil
cidadãos, para julgar toda espécie de causas.
Os membros do Tribunal eram eleitos por
sorteio e ficavam no cargo por um ano; depois
disso, eram substituídos por outros, eleitos
também por sorteio. Esse rodízio era uma
característica importante da democracia
ateniense.

• Durante seu governo ( 461 a 429 a.C.), a cidade
de Atenas foi embelezada com a construção de
monumentos na ACRÓPOLE e conheceu um
período de grande produção artística e
literária.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

(ENEM 2009 /QUESTÃO 58)

Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de
homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de
negócios — esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —,
tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao
desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas".

VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:

A) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de
qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de
trabalhar.

B) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma
concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.

C) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos
os habitantes da pólis a participarem da vida cívica.

D) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria
ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais.

E) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que
tinham tempo para resolver os problemas da cidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Alternativa “B”, pois a opção interpreta acertadamente a
sentença estabelecida por Aristóteles, que vincula o direito à
cidadania a um grupo seleto de indivíduos. Deste modo,
devemos perceber que até mesmo a política ateniense,
símbolo maior da democracia na Antiguidade, fora estabelecida
a partir de um série de critérios que limitavam o pleno gozo da
cidadania pelos homens que habitavam essa cidade-Estado.

era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais 
superiores, fruto de uma concepção política profundamente 

hierarquizada da sociedade.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO- Em relação à sociedade ateniense, marque a
alternativa verdadeira:

a) Era formada pelos cidadãos, que possuíam privilégios políticos e econômicos
na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais cargos políticos;
pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e que se dedicavam ao
comércio e ao artesanato; e pelos escravos que não possuíam direitos políticos.

b) Era formada pelos metecos, que possuíam privilégios políticos e econômicos
na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais cargos políticos;
pelos cidadãos, homens livres que pagavam impostos e que se dedicavam ao
comércio e ao artesanato; e pelos escravos que possuíam direitos políticos.

c) Era formada pelos cidadãos, que não possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e
que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e pelos escravos que não
possuíam direitos políticos.

d) Atenas foi a primeira cidade grega a desenvolver a democracia, em que
grande parte da população poderia ocupar os principais cargos políticos.
Os metecos, por exemplo, tinham acesso às terras e possuíam um grande
prestigio social; os cidadãos eram considerados ricos, mas aceitavam a
participação popular no governo da cidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

A sociedade ateniense era controlada pelos cidadãos que eram homens 
nascidos em Atenas. Eles usufruíam de privilégios políticos e se dedicavam 
em tempo integral ao governo da cidade. A política e a filosofia eram vistas 

como essenciais para a vida do cidadão ateniense. Por outro lado, os metecos
eram homens livres, porém, não eram nascidos em Atenas e, portanto, não 
tinham acesso aos principais cargos políticos. Desse modo, dedicavam-se ao 

comércio e pagavam os impostos. Os escravos atenienses eram homens 
capturados em guerras ou que já eram filhos de escravos. Eles não possuíam 

direitos políticos e eram desprezados socialmente por realizarem serviços 
que exigiam esforço físico.



MOMENTO EXERCÍCIO

(QUESTÃO ENEM/ 2014)

Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o
nascimento da cidade na Grécia antiga: a redação das leis. Ao escrevê-las, não se
faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira.

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1992 (adaptado).

Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda vigente no
mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio:

a) Isonomia — igualdade de tratamento aos cidadãos.

b) Transparência — acesso às informações governamentais.

c) Tripartição — separação entre os poderes políticos estatais.

d) Equiparação — igualdade de gênero na participação política.

e) Elegibilidade — permissão para candidatura aos cargos públicos.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

O conceito de isonomia surgiu na Grécia Antiga, e defende a máxima: todos
os cidadãos são iguais, não devendo haver nenhuma distinção entre elas
dentro de uma sociedade. A isonomia é o pilar básico de uma democracia. A
única questão que o aluno não pode se confundir quando analisar a isonomia
grega, é o conceito de cidadania. Todos tinham o tratamento igual, porém
nem todos eram cidadãos gregos: escravos, mulheres e menores de 18 anos
não eram considerados cidadãos na Grécia antiga.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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