


CIDADES-ESTADO: AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 

ESPARTA: “UM ACAMPAMENTO EM ARMAS”
• SOCIEDADE: FECHADA, CONSERVADORA, INTERIORANA, INTROSPECTA, MILITARISTA

E XENÓFOBA.
• CLASSES SOCIAIS:
- ESPARTANOS (cidadãos, descendente dos Dórios), donos de terras)
- PERIECOS (viviam na periferia, faziam o comércio).
- HILOTAS (escravos/servos do Estado).
• EDUCAÇÃO: FORMAR CIDADÃO-SOLDADO (“SÓ O BÁSICO DAS LETRAS”)
- Formação cidadã-militar: aprimoramento do físico (corpo), obediência às Leis, amor
à Pátria.
- Limitação às discussões políticas = obediência ao Estado, ser esperto, hábil e
aprender a sobreviver.
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: EDUCAÇÃO ESPARTANA
https://www.youtube.com/watch?v=H95HI-QGsKs 
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Livres e guerreiras: assim eram as mulheres 
espartanas

• O Estado se preocupava com sua educação: desde pequenas, elas
aprendiam a ler, escrever, tocar música e dançar. Elas também recebiam
treinamento físico, praticavam esportes e participavam de competições.
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CIDADE: COSMOPOLITA, ABERTA, MODERNA, LITORÂNEA, COMERCIAL, TEATRO,
ESCOLAS.

EDUCAÇÃO: RETÓRICA, FILOSOFIA, ARTE, TEATRO, CULTURA, PERSUASÃO.

POLÍTICA: EXEMPLO DE EVOLUÇÃO POLÍTICA:
- MONARQUIA > ARISTOCRACIA > LEGISLADORES > TIRANIA > DEMOCRACIA.

DEMOCRACIA DIRETA E EXCLUDENTE.
- DIREITOS: APENAS OS CIDADÃOS.
- EXCLUÍDOS: MULHER, ESTRANGEIRO, ESCRAVOS, MENORES.

ATENAS: “A EDUCADORA DA GRÉCIA”
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ATENAS: CIDADÃOS = HOMENS
(CLUBE DO BOLINHA)

Os Homens (cidadãos) tinham ESPOSA (modelo de
mulher submissa, casta, obediente, ocupando o gineceu),
AMANTES (hetairas) e ÉFEBOS (jovens que tinham iniciação
sexual com um HOMEM mais velho, experiente e superior.

Aristóteles: “A mulher é um ser imperfeito, por isso mesmo,
inferior”
“Amulher menstruada azeda o leite”...
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MULHERES DE ATENAS

CHICO BUARQUE
https://www.youtube.com/watch?v=MabbVn0Rlv4
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https://www.youtube.com/watch?v=MabbVn0Rlv4
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 a religião, se baseava sobretudo, no culto da Deusa-Mãe, uma divindade feminina que
governava o Universo e representava a fecundidade.

 Tal crença contribuiu para que a mulher tivesse acesso às mesmas atividades
masculinas, não sofrendo discriminações ou restrições.
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GUERRAS MÉDICAS: GREGOS X PERSAS.

- Disputa entre gregos e persas pelo controle do comércio marítimo no Mar
Egeu.
- VITÓRIA DAS CIDADES GREGAS.

GUERRAS DO PELOPONESO: ESPARTA X ATENAS.

- Os espartanos viam com desconfiança e ameaça o desenvolvimento
econômico e aumento da influência política de Atenas na região da península
do Peloponeso.
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