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• Natural de São Raimundo Nonato, 
criado em Coronel José Dias-PI.

• Formado em História – UESPI.
• Pós-graduado em História do Brasil: 

Faculdade Latino Americana.
• 20 anos de Magistério.
• Professor da Rede Pública Estadual 

(Seduc): concursado há 19 anos.
• Professor do Grupo CEV.
• Professor de História do Canal Educação.
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LEITURA’S
conhecimento
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LEITURA’S.

- LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, ARTIGOS CIENTÍFICOS.

- TV, RÁDIO, INTERNET, REDES SOCIAIS.

- MÚSICA, TEATRO, FUTEBOL...

- PESQUISAS, ANOTAÇÕES, DIÁRIOS, ENTREVISTAS...
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- INTERPRETAR: TEXTOS, IMAGENS, CHARGES, FONTES DE JORNAIS E REVISTAS...

- ANALISAR: ANÁLISE CRÍTICA DE SISTEMAS, ESTRUTURA, GRUPOS SOCIAIS...

- COMPARAR: ATUALIDADES COM PROCESSOS SOCIAIS E AS RELAÇÕES DO PASSADO.

- ASSOCIAR: FORMAS DE PENSAR/EXPRESSÕES CULTURAIS AO PROCESSO HISTÓRICO.

- IDENTIFICAR: SITUAÇÃO “PROBLEMA”, TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS, SOCIAIS.
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NORDESTE INDEPENDENTE
Elba Ramalho ( Legendado )

Elba Ramalho

https://www.youtube.com/watch?v=C8JOf7pwl3A&t=187s,
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https://www.youtube.com/watch?v=C8JOf7pwl3A&t=187s


(F. Coelho) Versos de Bráulio Tavares e Ivanildo Vilanova, Nordeste Independente. 

Já que existe no sul esse conceito Dividido a partir de Salvador

Que o nordeste é ruim, seco e ingrato O nordeste seria outro país

Já que existe a separação de fato Vigoroso, leal, rico e feliz

É preciso torná-la de direito Sem dever a ninguém no exterior

Quando um dia qualquer isso for feito Jangadeiro seria o senador

Todos dois vão lucrar imensamente O cassaco de roça era o suplente

Começando uma vida diferente Cantador de viola o presidente

De que a gente até hoje tem vivido E o vaqueiro era o líder do partido

Imagine o Brasil ser dividido Imagine o Brasil ser dividido

E o nordeste ficar independente E o nordeste ficar independente (...)
( https://www.vagalume.com.br/elba-ramalho/nordeste-independente.html, acesso em 10/03/2017)
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Um acontecimento ocorrido no Nordeste com a proposta de separar-
se do Brasil Imperial, pode ser identificado em:

a) resistência do Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi.
b) resistência dos nordestinos, na Insurreição Pernambucana.
c) explosão das revoltas regências, como a Farroupilha e a Balaiada.
d) organização da Confederação do Equador, contrária a Dom Pedro I.
e) resistência dos sertanejos à exploração e ao latifúndio, na Guerra 
de Canudos.
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PRÉ-HISTÓRIA

ORIENTAL

EGITO

EVOLUCIONISMO

CRIACIONISMO MESOPOTÂMIA

HEBREUS

FENÍCIOS

PERSAS

GRÉCIA

ROMA ANTIGA

OCIDENTAL

“CLÁSSICA”

ANTIGUIDADE
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- MONARQUIAS TEOCRÁTICAS.

- VISÃO MÍTICO/RELIGIOSA.

- SERVIDÃO COLETIVA.

- TERRAS: ESTADO (REI-DEUS).

- LIMITES (AUSÊNCIA): DIREITOS.

- SUBMISSÃO E OBEDIÊNCIA.

- OBRA PÚBLICA, “USO PRIVADO”.

CIVILIZAÇÕES 

ORIENTAIS

CIVILIZAÇÕES 

CLÁSSICAS

- GOVERNOS PARTICIPATIVOS.

- VISÃO RACIONAL/HUMANISTA.

- INDIVÍDUO (CIDADÃO): DIREITOS.

- TERRAS/PROPRIED. PRIVADAS.

- LUTAS E CONQUISTAS.

- ORATÓRIA, DEBATE, DISCUSSÃO.

- AMBIENTES PÚBLICOS.
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REIS-DEUSES GOVERNO
PARTICIPATIVO

SÚDITOS DO REI CIDADÃOS
(DEVERES) (DIREITOS)
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- UNIDADE POLÍTICA.

- ÚNICO “REI”/SENHOR.

- MESMO TIPO DE GOVERNO.

- IGUALDADE COMERCIAL.

- ACEITAÇÃO: ESTRANGEIROS.

NUNCA NA 

GRÉCIA ANTIGA

SEMPRE NA 

GRÉCIA ANTIGA

- UNIDADE CULTURAL.

- MESMA ORIGEM: HELENOS.

- SEMELHANÇA RELIGIOSA.

- JOGOS OLÍMPICOS.

- IDENTIDADE: LÍNGUA.
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- COSMOPOLITA.

- COMÉRCIO MARÍTIMO.

- ORATÓRIA, ERUDIÇÃO, 
TEATRO, FILOSOFIA, ARTE.

- MODELO: DEMOCRACIA.

- ESCOLAS, ACADEMIA, LICEU.

- FORMAÇÃO INTELECTUAL.

ATENAS:

“EDUCADORA”

ESPARTA: 

“ACADEMIA”

- XENÓFOBA.

- ECONOMIA AGRÁRIA.

- MILITARISMO, HIERARQUIA, 
OBEDIÊNCIA, GUERRA.

- PERSISTE OLIGÁRQUICA.

- APRIMORAMENTO FÍSICO.

- FORMAÇÃO MILITAR.
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https://www.youtube.com/watch?v=H95HI-QGsKs (Educação em Esparta, Filma 300)

27

https://www.youtube.com/watch?v=H95HI-QGsKs


- EXCLUDENTE.

- MACHISTA.

- ESCRAVISTA.

- XENÓFOBA.

- PARTICIPAÇÃO DIRETA.

- ECLÉSIA: ASSEMBLEIA.

- ISONOMIA = “IGUAIS”.

DEMOCRACIA NA 

GRÉCIA ANTIGA
AS MULHERES 

EM ATENAS

- EXCLUÍDAS DA PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA.

- SUBMISSAS: PAI/MARIDO.

- VIDA RECLUSA NO LAR.

- AMBIENTE: “GINECEU”

- FUNÇÃO: PROCRIAR/MÃE

- HOMENS: AMANTE/ÉFEBOS
28
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https://www.youtube.com/watch?v=MabbVn0Rlv4, 
Mulheres de Atenas, Chico Buarque
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https://www.youtube.com/watch?v=MabbVn0Rlv4


1. (UEG GO/2015) A cultura grega marca a origem da civilização ocidental e ainda
hoje podemos
observar sua influência nas ciências, nas artes, na política e na ética. Dentre os
legados da cultura grega para o Ocidente, destaca-se a ideia de que
a) as ações humanas escapam ao controle da razão, uma vez que agimos obedecendo
aos instintos como mostra hoje a psicanálise.
b) as práticas humanas, a ação moral, política, as técnicas e as artes dependem do
destino, o que negaria a existência de uma vontade livre.
c) nosso pensamento também opera obedecendo a emoções e sentimentos alheios à
razão, mas que nos ajudam a distinguir o verdadeiro do falso.
d) a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais que
podem ser plenamente conhecidos pelo nosso pensamento.

32



(Unirg) Leia o trecho: Tudo se passa, na realidade, como se cada
indivíduo masculino adulto tivesse uma vida sexual com duas caras:
uma cara privada, voltada para as mulheres, que permanece discreta
e da qual nem vale a pena falar; e uma cara pública, voltada para
belos rapazes, que se torna objeto de todas as atenções e de todos os
comentários. (SARTRE, Maurice. A homossexualidade na Grécia Antiga.)
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Nos últimos anos, a historiografia tem se dedicado a estudos sobre o corpo e
sobre a sexualidade, evidenciando-os como uma construção cultural e histórica.
O trecho apresentado refere-se à sexualidade na Grécia Antiga, expondo que a
prática sexual entre adultos e jovens do sexo masculino

a) proporcionava prestígio social e reputação.
b) estabelecia acordos de submissão política.
c) fortalecia o poder feminino na vida privada.
d) gerava conflito de personalidade e indefinição da sexualidade.
e) era condição determinante para ascensão econômico-social nas polis.
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(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.
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(UP Medicina 2019) No século V, integraram-se duas grandes ligas como
enérgicas tentativas para acabar com o isolamento. Poderia cada uma delas,
obedecendo, respectivamente, a Lacedemônia e a Atenas, ter efetuado um
grande trabalho de unificação, não lhes houvesse a rivalidade impelido ao
conflito. (GLOTZ, Gustave. A cidade grega. Rio de Janeiro: Bertrand, 1979. p.223.)

No texto, o autor analisa uma característica da Grécia Antiga que teve como
fundamento a:
a) negação de direito aos estrangeiros.
b) organização política em cidades-estados.
c) centralidade da mão de obra escrava.
d) diversidade religiosa dos povos da região.
e) ausência de códigos jurídicos.
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Direito: JUS Espetáculos Públicos      Denário/Salário                 Estilo Basílicas
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/AV_Antgoninianus_Valerianus.JPG


'Ad captandum vulgus, panem et circenses'

Latim/línguas “NEO”...       Igreja de Roma (Cristã)            Literatura Arquitetura
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