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GRÉCIA, ROMA E IDADE MÉDIA

DIREITO AGRÁRIO



GRÉCIA ANTIGA



A Grécia Antiga
• Localizava-se na bacia do Mar Egeu - sul da 

Península Balcânica, as ilhas dos mares Egeu e 
Jônio e a costa ocidental da Ásia Menor, atingindo 
as costas dos mares Negro e Mediterrâneo  e sul 
da Itália e da França e a costa da Líbia no norte da 
África.

• A CIVILIZAÇÃO GREGA OU HELÊNICA começou a 
existir por volta de 1200 a 1100 a.C. - chegada dos 
dórios, conquistando os aqueus. 



A Grécia Antiga

• Os conquistadores dóricos da Lacônia
(espartanos) e os jônicos da Ática 
(atenienses) disputaram a primazia política 
do mundo antigo. 

• As lutas agrárias estavam ligadas à 
sociedade clássica, a luta da plebe contra 
os patrícios e a nobreza.



Organização Comunitária

• Inicialmente, havia uma organização comunitária, 
que sofreu mudanças devido:

– desenvolvimento da agricultura e da pecuária.

– expansão da propriedade privada e das cidades. 

Século VI a.C. = a sociedade estava dividida em classes. 
Três fatores contribuíram muito para a alteração do 
Estado primitivo da Grécia: a guerra, o comércio e a 
navegação.



O século V

• iniciava-se com aparentes mudanças: 

– surgimento de novos antagonismos econômicos.

– reclamações contra a opressão dos ricos - uma 
injustiça crescente. 

– término do escambo - aparecimento da moeda. 

– novos hábitos e novas riquezas. 

– ao final do século VI, a Grécia estava a caminho do 
capitalismo.



A insatisfação social

• 640 A.C., em Megara = as massas espoliadas 
lutavam contra os proprietários e eliminavam 
seus rebanhos. 

• Esparta  = grande desigualdade - Estado tinha a 
responsabilidade de uma multidão de pessoas 
pobres, enquanto a riqueza estava concentrada 
com poucas famílias - muitos problemas graves 
para o Estado, devido ao desequilíbrio social, 
entre a riqueza e a pobreza.



A solução de Licurgo

• Promover a reforma da repartição das terras:

– Os ricos foram obrigados a aceitar o comunismo.

– Repartiu-se toda Lacônia, em 30 partes, entre seus 
habitantes.

– Terras ao redor de Esparta, em 9 mil partes. 

– Substituição das moedas de ouro e prata por moedas 
de ferro, grandes e pesadas – dificultar o uso e a 
expansão da economia monetária. 

– Esparta tornou-se um Estado comunista-militar.



Esparta X Atenas

• Atenas e Esparta, provocam a Guerra do 
Peloponeso - conflito comercial e marítimo entre 
Atenas e Corinto, aliada espartana. 

• Atenas é derrotada. 

• A Grécia sai da guerra devastada e começa a 
decadência da civilização grega.

• Esparta obteve a hegemonia na Grécia, todavia 
com a vitória, também veio a decadência das 
instituições espartanas, com a penetração de 
ouro, prata.



Esparta X Atenas

• Nova organização agrária pós-guerra: 

– só se beneficiaram as classes dominantes, os 
espartanos propriamente ditos, enquanto que os 
periecos e os ilotas formavam as classes dominadas. 

– Os primeiros, população livre, pagavam tributos aos 
espartanos, ocupando-se dos trabalhos rurais e da 
agricultura. Já os ilotas, terrivelmente explorados, 
muitas vezes se rebelavam e pagavam com a própria 
vida, sendo assassinados pelos espartanos.



ATENAS
• A nobreza era a classe dominante. 

• O campesinato foi lentamente expropriado, mas 
se rebelou. 

• A nobreza confiou a Drácon (jurista) a elaboração 
de uma legislação - opressiva aos menos 
favorecidos. 

– penas muito severas para castigar os delitos contra a 
propriedade.

– até ao menor roubo se aplicava a pena de morte. 

– as leis de Drácon tornaram-se sinônimo de brutalidade, 
onde uma lei draconiana era tida como uma lei muito 
severa.



Sólon 

• Os eupátridas fazem novas concessões, em face 
das ameaças de uma revolução da plebe: 

– legislação de Sólon (líder popular, 594 a . C.) - legislação 
mais humana.

• Sólon - grande reforma política e econômica:

– suprimiu hipotecas que pesavam sobre a terra e.

– proibiu a escravidão por dívidas. 

– Os cidadãos foram divididos de maneira censitária de 
acordo com as rendas de suas terras. 



Sólon 

Surgem quatro classes:

– os grandes proprietários = poderiam ser admitidos em 
altas funções do Estado; 

– os cavalheiros =  funções subalternas 

– os pequenos cultivadores =  funções subalternas 

– os jornaleiros = apenas tinham o direito de assistir às 
assembléias populares, eram jurados e não pagavam 
impostos. 

– O restante da população: estrangeiros e escravos que 
não tinham nenhum direito.



Sólon

• A reforma não satisfez nem à nobreza nem 
a plebe - longo período de tumulto, que só 
termina com a obra de Clístenes:

–Estabelecimento  da democracia no ano de 
509 a .C., vindo assim, o período de esplendor 
da Grécia, tornando-se logo a maior cidade 
do mundo antigo.



• Atenas deixou de ser um Estado agrícola para tornar-
se uma potência marítima. 

• GRANDES PROPRIETÁRIOS :

– passam a viver de rendas. Empreendimentos agrícolas 
entregues nas mãos de administradores com ajuda de 
escravos. 

– trabalhadores livres lutam contra o capitalismo e o 
trabalho escravo - concentração da propriedade rural. 

– O número de miseráveis aumentou com o advento do 
latifúndio, juntamente com o desenvolvimento do 
capitalismo e da escravidão - grande abismo social, entre a 
minoria proprietária e a maioria de um proletariado 
abundante e miserável, dividindo a sociedade em dois 
blocos inimigos.



Fim da Grande Grécia

• As lutas entre Esparta e Atenas produziram o colapso 
de ambas. 

• A falta de sentimento nacional leva à divisão em 
Cidades-Estados, culminando com a vitória de Roma
sobre os gregos, passando a ser parte integrante do 
Império Romano. 

• Escravagistas gregos pedem ajuda aos romanos para 
combater os escravos. O exército romano entrou na 
Grécia, e o movimento dos escravos e pobres foi 
subjugado.

• Fim da Grande Grécia



O IMPÉRIO ROMANO



Início

• 753 a.C. – O marco inicial do Império Romano, o 
mais vasto da Antiguidade, é a fundação lendária 
de Roma. 



HISTÓRICO

• Historicamente, a cidade é formada pelo encontro 
de três povos da península Itálica: os gregos, os 
etruscos, de origem asiática, e os italiotas, de 
descendência indo-européia.



A sociedade

–patrícios (nobreza territorial e militar) e 

–plebeus (artesãos, comerciantes e pequenos 
proprietários). 

Até 509 a.C = governo exercido por reis 
vitalícios e pelo Senado, composto apenas de 
patrícios. 

A religião é politeísta = sacrifícios rituais; seus 
deuses equivalem às divindades gregas.



O problema agrário em Roma

• Nos primórdios, Roma teve uma organização 
gentílica, pelos PATRÍCIOS, população romana 
nativa. 

– não tinham propriedade privada da terra.

– Terra pertencia à comunidade. 

PLEBEUS = não se relacionavam com aqueles. 

- eram livres, porém não eram cidadãos romanos, sem 
direito de usufruir da terra, sendo-lhes vedado o 
casamento entre patrícios e plebeus. 

- vivia numa situação muito ruim, pela falta de terra e 
prisão por dívidas.



Período da República

• reformas radicalistas em favor dos 
plebeus, 

• projeto de lei que limitava a posse 
de mais de 500 jeiras (cerca de 1,4 
ha) a alguém, 



O Império Romano

• Roma agrícola se transforma numa potência 
mundial. 

• Roma se torna vitoriosa no Oriente e no 
Ocidente. 

• Conquista da Ásia Menor, Grécia, Espanha e  
regiões longínquas . 

• Nova estrutura social , profundamente baseada 
na escravidão. 



O Império Romano

• Riqueza concentrada nas mãos de 
poucos. 

• Crescimento grandioso do capitalismo 
(grande desigualdade social). 

• Convulsões sociais, tentativas de 
reforma agrária e de revoltas de 
escravos, nos quais se baseavam a 
agricultura romana.



Caio Graco

• Eleito tribuno** do povo no ano 123 a.C., 
conseguiu aprovar a lei do pão, a qual o povo 
recebia pão dos armazéns do Estado a preços 
baixos, com isso, conseguindo apoio da 
população. Reformou a justiça, construiu 
estradas, tentou democratizar a lei eleitoral, 
contudo teve fim idêntico do seu irmão Tibério, 
sendo igualmente assassinado.
– **Na Roma Antiga, o Tribunato da Plebe era a magistratura plebeia, 

não admitindo patrícios, que a ela nem deveriam querer ascender. O 
tribuno (em latim tribunus) era o magistrado que atuava junto ao 
Senado em defesa dos direitos e interesses da plebe.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plebeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Romano


Idade Média



A Pobreza 

• Na concepção medieval = pobreza e a caridade 
são marcadas pelo valor positivo que o 
cristianismo deu à renúncia dos bens do mundo.

• A pobreza‚ a renuncia aos bens desse mundo e 
cumprimento da humildade da qual Cristo deu o 
exemplo supremo. Apenas a pobreza aceita e 
escolhida é, verdadeiramente, digna de 
admiração. 



O Faudalismo
• No auge da Idade Média, concluído o processo 

histórico pós regime patriarcal e escravista típico da 
Idade Antiga - terras férteis da Europa foram 
fragmentadas na forma de feudos:

– regime senhorial e feudal típico da Idade Média, o 
feudalismo. 

– feudos de base territorial constituíam unidades 
econômicas, sociais e políticas dotadas de relativa 
autonomia. 

– governados pelos seus donos, os senhores feudais, que 
mantinham entre si relações hierárquicas de nobreza (reis, 
duques, marqueses, condes) e de clero (papa, bispos, 
abades). 



O Faudalismo
– Esses príncipes leigos e clericais eram suseranos e 

vassalos entre si com base em juramentos de 
lealdade, mas todos eram senhores feudais. Cada 
um era dono (dominus) de um domínio (dominium) 
feudal e mandava no âmbito das terras que possuía 
como feudo: 

• o rei mandava no reino, o duque mandava no ducado, o 
marquês, no marquesado, o conde, no condado, o papa, 
nas terras papais, o bispo, no bispado, o abade, na 
abadia. Em suma, cada príncipe governava seu 
principado por efeito de um domínio político de base 
territorial.



O Faudalismo
– Esse domínio implicava – não só aproximadamente 

o que hoje se diz propriedade e posse da terra –
como realmente o poder de governo sobre os que 
nela habitavam. 

– o domínio da terra implica o domínio político  - O 
senhor feudal mandava pela lei da terra. 

– Em termos atuais, o direito de governo sobre a 
população de um território derivava do direito de 
domínio das terras que o constituíam. 

– O dono da terra, com base no direito da terra, 
governava o que se passava na terra. “na minha 
terra, mando eu". 



A Pobreza 

• A pauperização das famílias camponesas era um 
fenômeno excepcional = podiam permanecer em suas 
terras, sua situação econômica não era pontualmente 
agravada. 

• Estrutura agrária da sociedade é ameaçada pelo 
aparecimento do capitalismo comercial, como na 
Inglaterra = a massa dos camponeses foi lançada para 
a pobreza, na cidade. 

• A verdadeira miséria era um fenômeno 
essencialmente urbano - Desenvolvimento do 
capitalismo do século XVIII.



Lutas pela Terra

• França = luta contra os camponeses, na 
revolução Santiagada. - uma revolta instantânea 
de oprimidos contra opressores - chefe da revolta, 
Guilherme Calle, foi aprisionado, torturado e 
decapitado pela nobreza.

• Alemanha (1516 a 1535) = quatro grandes 
movimentos assinalando transformações sociais.

• Lutero 1516 = um manuscrito intitulado “A 
teologia alemã”, impregnada de um comunismo 
moderado.



Lutas pela Terra
• Guerra dos camponeses – Alemanha - 1525 = artigos 

assumindo suas posições filosóficas - os camponeses 
foram vencidos e cerca de 130 mil pessoas foram 
mortas, algumas delas executadas.

• “Só há uma maneira desse 'povinho' fazer sua obrigação. É 
constrangendo-o pela lei e pela espada, prendendo-o em 
cadeias e gaiolas, da mesma forma como se faz com bestas 
selvagens . . . melhor a morte de todos os camponeses do que 
a morte dos príncipes . . . estrangulem os rebeldes como 
fariam com cães raivosos.” - Martinho Lutero, conclamando os 
príncipes alemães a reprimir a revolta camponesa. "Que todo 

seu sangue recaia sobre mim" - Martinho Lutero, após o massacre dos 
camponeses revoltados. 




