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MOMENTO DÉJÀ VU



ESPARTA- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Características: representou os valores de austeridade, espírito
cívico, submissão total do indivíduo ao Estado.
Sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e
eugênica (não se admite defeitos físicos nos cidadãos)

Localizada no Peloponeso;
Fundada pelos dórios;
Terras férteis;
Cultura marcada pelo caráter 
militar;



• Espartanos: descendentes dos dórios, 
considerados os únicos com direito à 
cidadania.

• Periecos: homens livres, porém sem 
direito à cidadania. 

• Hilotas: descendentes dos messênios; 
povo vencido e submetido pelos 
espartanos. 

4

SOCIEDADE ESPARTANA



SOCIEDADE ESPARTANA



SOCIEDADE ESPARTANA



Politeísta: crenças em diversos deuses.

Olimpo: montanha que passou a ser considerada o céu 
dos gregos.

Cidades gregas: construíam templos e santuários aos 
deuses.

Religião cívica: festividades para os deuses da cidade 
para obter benesses.

Mitologia: conjunto de mitos que contam a história dos 
deuses e heróis. 7

RELIGIOSIDADE



8

RELIGIOSIDADE





POLÍTICA

A administração política obedecia ao seguinte esquema:

1) Diarquia : dois reis  pertencentes a famílias diferentes e, às vezes, rivais, 
com funções religiosas e militares. Em época de guerra, um rei comandava 
o exército, enquanto o outro ficava controlando a cidade.

2) Ápela: assembleia popular formada por todos os cidadãos maiores de 30 
anos, cuja função era eleger os membros da Gerúsia, aprovar a escolha 
dos éforos e aprovar as leis.

3) Gerúsia: Conselho dos anciões formada  por 28 membros maiores de 60 
anos (gerontes). Seus componentes tinham cargo vitalício e cuidavam da 
política externa, legislavam, escolhiam os éforos e administravam a 
rivalidade entre os dois reis.

4) Eforato: composto por 5 éforos, eleitos anualmente pela Ápela, podendo 
ser reeleitos. Governavam a cidade, participando das reuniões da ápela e 
da gerúsia, controlavam a vida econômica e cultural da cidade, tinham o 
poder de veto nos projetos de leis e fiscalizavam os reis. 



ESPARTA- POLÍTICA

• Eforato (5 magistrados eleitos anualmente);

• Diarquia (2 reis, funções executivas e militares);

• Gerúsia (28 membros que cuidavam de apresentar projetos de leis);

• Ápela (assembléia com todos os espartanos/consultiva);
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EDUCAÇÃO ESPARTANA

• Esparta constitui-se num Estado Militarista
e oligárquico cujo objetivo era tornar seus
cidadãos modelos de soldado perfeito:
forte, corajoso, obediente e lacônico,
sufocando qualquer tentativa de mudança.



EM RESUMO



Esparta:

Localização: Península do Peloponeso (planície fértil da Lacônia - exceção)

Origem: dórica (expulsão dos aqueus).

Características:
propriedade estatal;
economia agrícola (solos férteis);

servidão (hilotas, antigos aqueus);

política oligárquica (predomínio da minoria espartana), diárquia hereditária (dois reis) 

e existência da Gerúsia (Senado), da Ápela (Assembléia espartana) e dos Éforos
(magistrados eleitos anualmente e detentores do poder);

Sociedade estratificada, militarizada e xenofóbica. Dividida em:

* Espartanos: latifundiários “nobres” (eram os cidadãos / descendentes dos dórios).

* Periecos: homens livres que viviam do comércio, artesanato, exército etc (não tinham 
direitos políticos).

* Hilotas: espécie de “servos” (pertenciam ao estado, não eram vendidos e eram controlados 
através da Kripitia – eliminação sumária pelos jovens espartanos).
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PRÓXIMA AULA- MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com
Insta: @rafaelnascimento.his
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