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Arnold Hauser, historiador da arte, pos1ciona-se a favor da concepção de 
que a democracia ateniense do século V a.C. possura um caráter fortemente ans
tocrá.tico, e que os elementos desta extração social é que dominavam o plano polr
tico na pólls. 11J Este autor chega a estas conclusões a part1r de seus estudos da 
h1stória da arte e da literatura relacionadas com as estruturas sociais. Nós nos fa
zemos partidános da mesma concepção e empreendemos um estudo das estrutu
ras econômicas, sociais, polrticas e ideológicas em suas inter-relações, a fim de 
demonstrar e esclarecer esta pos1ção espec~ica. 

As bases da sustentação polftica da aristocracia estavam mergul adas tanto 
nas condições econômicas de seus membros, quanto em uma paideía (educação 
em um sentido de formação do homem, tendo em vista um ideal de homem} que os 
qualificava per si para direção dos negócios públicos. Possuram terras suficientes 
que lhes permitiam bons rendimentos. Em geral viviam do trabalho de escravos e 
administradores de seus negócios, obtendo tempo livre para dedicarem-se ao 
aprendizado e ao exercrcio polfticos. A paideía que refenmos tem vinculação direta 
com esta boa sítuaçáo econômica que desfrutavam os aristocratas. No Perlodo 
Arcaico sua liderança polrtica era exclusiva e calcada no uso da força. As stá
sels (21 - lutas soc1a1s, comoção social - deste perrodo, determinam a evolução le
gal e institucional, passando pelo legislador Sólon, pelo tirano Pisrstrato e pelas 
reformas de ctrstenes. 

Em todos estes conhecimentos identificamos a presença importante de gru
pos polrticos comandados por membros da aristocracia. Antes que Pisrstrato se 
tornasse tirano, dois grupos chefiados por aristocratas, ParaJianos -gente do lito-
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ral - e Ped1onomós - gente da plan!c1e -, lutavam entre s1. Pisrstrato, um aristcr 
crata. entra na luta apoiado no grupo dos Diacrinos - gente das montanhas. O da
do novo que inseriu-se nas lutas anstocrátlcas pelo poder, nesta ocasião, foi o fato 
de que "P1srstrato os ahctou (o dêmos, o povo em geral) para a sua causa e ocu
pou com eles a acrópole." (3>; ou seja, Pisrstrato logra apoio no dêmos, de forma 
que este é cooptado a part1c1par nas lutas pelo poder como, pela primeira vez, uma 
massa atuante. Pisfstrato torna-se tirano. 

Em f1ns do século VI a.C. a Tirania é derrubada por do1s grupos comandados 
por aristocratas, um deles pelo Alcmeôn1da Clfstenes, que "voltou-se para a com
panhia do povo.( ... ) Trazendo o povo para SI, Clfstenes levava uma grande vanta
gem sobre as facções nvats." !4l O grupo de Clrstenes representava uma opção 
polltica: viabihzava reformas institucionais, abria espaço de participação poll'tica ao 
dêmos e possibilitava à arrstocrac1a sua manutenção no poder. A parttr de então, a 
democracia inic1a seu processo de formação e desenvolvimento. 

Após Eftaltes, no perfodo de Péncles, a democracia atinge sua forma plena. 
Isonomia, Igualdade de todos perante a lei, isegona, tgual d1reito de todos ao aces· 
so à palavra; isocracta, 1gual participação de todos no poder, soberama da assem
bléia; o posto de estratego como a ma1s 1mportante mag1stratura. Aparentemente 
arrasa-se o poder anstocrático e o dêmos torna-se soberano. Mas uma análise 
ma1s atenta nos mostrará que os ltmttes da soberania popular estavam delimitados 
pela ação po1rt1ca dtrebva de membros da anstocrac1a. 

Além do fato de que um candidato ao posto de estratego devena tem tempo 
livre e rendimentos suficientes para atuar nesta magistratura eletiva e não remune· 
rada, era importante que este candidato fosse suficientemente instrufdo com rela
ção aos negóctos públicos e Instrumentalizado politicamente, seJa com relação ao 
uso da palavra. seJa com relação a atividade militar, ou outra função especifica. 
Paul Veyne escreve: "Governar é uma especialização." !Sl Outro fator relevante a 
esta questão é o tato de que o candidato ao posto de estratego necess1tava de 
grupos poHbcos de apoto, que auxiliavam o proponente na sua campanha eleitoral 
em sua tribo, ass1m como na tarefa de governar. Atentemos para o que Finley rete
re; em relação ao que chama de "cabala" e "lobby'', que aponta como constantes, 
mas diferentes de como os conhecemos hoje, "porque tinham como alvo( ... ) a 
tomada de dectsões e não a ele1ção de representantes que tenam o poder dectsó
no." (61 A passagem é stgn1flcatJva para que possamos compreender e distinguir as 
especificidades das magistraturas. assim como sua Importância. Mesmo não pos· 
suindo o carâter dectsóno, o magistrado é um espec1ahsta e tem o reconhecimento 
dos demais Cidadãos. Suas palavras proferidas em assembléia são, no mrnimo, 
respeitadas. Péricles fo1 reele1to estratego de 444 a 428 e, se dermos crédito à Tu
cfdides, fo1 o governante ateniense por excelência. (71 

Estas colocações mostram algumas das capacitações necessárias ao ho
mem púbhco atemense do século V a.C., que os aristocratas possufam através de 
sua experiência nos entrentamentos polrticos e de seus recursos econômicos. 
Possuram uma palde(a vinculada ao Ideal de homem, a areté, que se democratiza 
enquanto conceitos e Ideais, estendendo-se à cidadania não mrus como bens cul
turais exclusivamente anstocrâticos. A areté guerreira dos poemas homé
ricos 18l cede lugar, com o desenvolvimento da falange hopll'tica, à areté da so
phrosyne, o ideal do controle, da moderação. 

As contradições existentes eram encobertas pelo sentimento de coletividade 
e 1guaJdade, expressos na cidadania e nos ideais da sociedade. Um homem como 
Péricles não era v1sto por seus conctdadãos como um indivrduo astuto e/ou e~ 
cêntrico, mas como uma encarnação dos ideaJs da coletividade, como um dirigente 
que não d1rigia, po1s, para o dêmos, quem governava era ele próprio, os atenien
ses. Apresentando-se ass1m ao povo, estes aristocratas conseguiam manter sua 
ascendência pessoal na sociedade. Representando encarnar a areté da coletivi-
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dade- as virtudes da cidadania e da pólls ática- e atuando politicamente sem fe
nr este princfpio, logram manter para si a direção poHtica, papel tradicional da aris
tocracia desde antes do surgimento da pólis. 

NOTAS 

( 1) HAUSEA, Arnold. História social da literatura e da arte. São Paulo, Mestre 
Jou, 1982, Vol. 1, p. 122. 

(2) Identificamos corno três as componentes bás1cas geradoras de stásis em 
Atenas durante o Perfodo Arcaico: 1) camponeses endividados e escraviza
dos lutavam contra os aristocratas I donos de terras; 2) elementos capazes 
de equiparem-se como hoplitas lutavam por participação polftica contra os 
aristocratas I donos do poder polrtico; 3) facções aristocráticas lutavam entre 
si devido a antigas rixas (vendeta e/ou disputa por poder poll'tico). 

(3) HERÓDOTO, 1,59. 

(4) HERÓDOTO, V,66 e 69. 

(5) VEYNE, Paul. Os gregos conheceram democracia?. in Diógenes nº 6, Brasr
lia, Editora UnB, 1984, p.60. 

(6) FINLEY, M. I. A polftica no mundo antigo. Rio de Janeiro, Zahar, 1985. 
p.1 03. 

(7) Referimo-nos à passagem de Tucfdides, 11, 66; na qual, escrevendo sobre Pé
ricles, o historiador aponta que: "Atenas, embora fosse no nome uma demo
cracia, de fato ve1o a ser governada pelo primeiro de seus cidadãos." 

(8) Em Homero encontramos a areté como o ideal aristocrático do guerreiro. Tra
ta-se do reconhecimento pela comunidade dos aristrocratas das qualidades 
em batalha de um aristocrata em particular. Este, por sua vez, deve ser des
temido, deve lançar-se contra os inim1gos só e ferozmente, além de possuir 
uma beleza f(sica singular. 
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