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APRESENTAÇÃO
O Projeto PIBID História da UNIOESTE – Marechal Candido Rondon à partir do
segundo semestre de 2016 teve como foco preparar oficinas que abordassem temáticas
recorrentes ao ENEM, pois como somos somo um projeto atuante em escolas públicas e
nossos alunos demonstraram interesse em realizar a prova, achamos de suma
importância essa mudança de abordagem.
Para realizar essa tarefa, realizamos uma pesquisa e quantificação dos temas mais
abordados da matéria de história e a sua recorrência, para compreender quais assuntos
daríamos mais destaque em nossas oficinas, produzindo mais delas para tal assunto.
Utilizamos provas de 2011 à 2015 em nossas buscas, e os temas mais recorrentes em
ordem de importância foram: História Contemporânea, Brasil Colônia, Brasil Império,
Era Vargas, 1ª República, Nova República, História Moderna, História Medieval,
História da África, História Antiga, História da América, Ditadura no Brasil.
Buscamos ao montar nossas aulas possibilitar e proporcionar ao aluno criticidade
sobre os temas trazidos, e que sejam instigados a refletir com nós sua realidade. Para tal
que a aula caminhe para esse objetivo adotamos uma estrutura fixa na criação das aulas
que já era utilizada anteriormente no projeto, e que se mostrou eficaz para isso.
A aula foi dividida em três partes:
 Pensando o Presente: Trazemos temas e situações atuais como base para reflexão e
análise das mesmas, e pedimos para os alunos que identifiquem os elementos
presentes e conjunturas. Podem ser notícias, charges, gráficos, fotos e vídeos.
 Analisando o Passado: Utilizando de documentos e fontes históricas, expomos
realidades de cada época para serem analisadas e descontruídas, buscando entender
mais sobre essas situações e aproximar o aluno daquele tempo.
 Atividade Síntese: O momento final da aula, em que todas as reflexões e análises
até então realizadas, serão utilizadas e dinamizadas em uma atividade prática feita
pelos alunos. São perguntas, jogos, dinâmicas e produção de texto.
Após termos aplicado todas as oficinas, montamos um simulado com 9 questões
do ENEM para terem também a experiência de responder as perguntas de onde foram
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retirados os temas apresentados a eles. Com estas atividades pretendemos facilitar o
acesso dos alunos ao modo ENEM de construir suas questões e proporcionar uma
formação de pensamento crítico nos alunos. Contamos que essas atividades concluídas
por nós do projeto possam ter sido de pleno aproveitamento para os estudantes atingidos
por nós, e assim facilitando o alcance dos objetivos almejados por eles.
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GRÁFICOS

Segue abaixo a tabulação da relação de conteúdos das provas do Enem entre os
anos de 2011 e 2015
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OFICINA 01: Democracia ontem e
hoje
Problemática de abordagem da Oficina: Acreditamos que vivemos em uma
sociedade baseada na democracia, particularmente aquela herdada do
período da antiguidade clássica. Mas, afinal quais são as semelhanças e
diferenças entre a democracia atual e clássica?
Conteúdo Histórico abordado na Oficina: Antiguidade Clássica
Pensando o Presente
1. A “democracia começou na Grécia antiga”. Esta é uma afirmação recorrente no
espaço escolar quando se pergunta aos alunos sobre a constituição da
democracia contemporânea. Para discutirmos as diferenças e os limites dos dois
sistemas democráticos, partiremos da seguinte charge e questões,
problematizando a democracia que os alunos
já conhecem.
a) Vivemos em uma democracia?
b) Quem participa da democracia? E de que
formas?
c) A condição econômica do sujeito influencia
sua participação?
d) Em que momento do passado foi criado os
princípios democráticos que usamos hoje?

Pensando o Passado
2. Para analisar o passado e entendermos melhor a historia dos princípios
democráticos começaremos por um trecho do discurso de Péricles “registrado”
por Tucídedes na Grécia Clássica:
.
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37. "Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos
vizinhos"; ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu
nome, como tudo depende não de poucos mas da maioria, é democracia. Nela, enquanto
no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências privadas,
quando se trata de escolher (se é preciso distinguir em qualquer setor), não é o fato de
pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos postos mais honrosos;
inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços
à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição.
Fonte: TUCÍDEDES. História da Guerra do Peloponeso. – ed.4. Brasília/São Paulo: UnB, 2001,
Cap. 37. Página. 109. Oração fúnebre pronunciada por Péricles, Livro II. 431 a.C

a) Quem foi Tucídides?
b) A que classe ele estava vinculado no momento?
c) De qual democracia ele está falando?
d) Quais sujeitos participavam desta democracia e de que forma?
e) De acordo com o trecho “a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de
prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua
condição”,será que pessoas economicamente desiguais alcançariam o mesmo mérito?

Síntese
3. Para compreendermos melhor o funcionamento da democracia ateniense, será
realizada uma atividade prática onde os alunos organizarão a turma simulando o
sistema democrático de Atenas, suas instituições, cargos e métodos. Como
exercício não desvinculado da análise do tempo presente, os estudantes deverão
propor, redigir, discutir e votar um problema do espaço escolar identificado por
eles. Nesta simulação a escola é projetada como a cidade de Atenas, a sala de
aula como sua Assembleia e os alunos como seus cidadãos.
1º Momento:
O (a) professor (a) desempenhará o papel do moderador que em Atenas era o
responsável pela condução do sorteio e das eleições dos cargos públicos que
compunham a Eclésia. Ele apresentará, a partir do quadro abaixo, cada um dos cargos,
instituições e métodos do sistema democrático ateniense. O objetivo deste momento é
garantir que todos os alunos conheçam todos os cargos e instituições que compõem a
assembleia, para que então eles possam simular o processo de formação da assembleia
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de distribuição dos cargos por meios de sorteio e eleição e, em seguida a proposição de
leis, o debate e finalmente a votação.

DEMOCRACIA ATENIENSE:
INSTITUIÇOES DA DEMOCRACIA ATENIENSE
ECLÉSIA
A ECLÉSIA Era uma Assembléia formada por todos os cidadãos que quisessem
comparecer, na qual temas importantes eram discutidos e colocados em votação. Ela

designava por eleição ou sorteio os cargos públicos e fiscalizava a sua atuação;
decidia sobre a guerra ou a paz; negociava e ratifica tratados; controlava as
finanças e as obras públicas; e julgava crimes políticos. As decisões eram
tomadas por maioria de votação e os cidadãos se reuniam de três a quatro vezes
por mês.
INSTITUIÇÕES
FORMADORAS DA ECLÉSIA:
BULÉ: Era uma instituição formada por 500 cidadãos, conhecidos como Buleutas, através
de um sorteio envolvendo todos os cidadãos de Atenas acima de 30 anos. A Bulé era o
espaço onde eram elaborados todos os pontos discutidos e votados na Eclesia
,
TRIBUNAIS: Era uma instituição que representava a justiça, formada pelo Tribunal
Popular que julgava os crimes comuns e um Tribunal Especial que julgava os homicídios e
os crimes religiosos
MAGISTRADOS: Era uma instituição formada pó: a) 10 Estrategas, sorteados entre os
cidadãos, responsáveis pelo exercito; b) 10 Arcondes, eleitos entre os cidadãos, que
presidem os tribunais e organizavam os cultos aos Deuses.
FUNÇÕES E CARGOS DA DEMOCRACIA ATENIENSE
CIDADÃOS: os cidadãos são todos aqueles que podem participar da Eclésia e decidir por
meio do voto todos os temas e leis discutidos na assembléia. Eram considerados Cidadãos todas
as pessoas do sexo masculino, com mais de dezoito anos que tivessem prestado pelo menos dois
anos de serviço militar e que fossem filhos de um pai e de uma mãe nascidos em Atenas. .
BULEUTAS: Os Buleutas eram sorteados dentre os cidadãos acima de 30 anos, a partir de um
sorteio, formando umconselho de 500 homens. Suas funções eram: elaborar leis para serem
votadas na Eclésia, verificar o cumprimeno do que lá fora decidido e supervisionar os
oficiais. É possível que mais de metade dos cidadãos atenienses tenham servido na Bulé em
algum momento de suas vidas.
JUÍZES: Havia os juízes chamados Helieu que julgavam os crimes comuns. Ao todo eram 600
juizes sorteados entre os cidadãos. Havia também os Aéopagos cerca de 10 juizes, antigos
arcontes eleitos responsáveis por julgar crimes religiosos e de homicídio.
MAGISTRADOS: Havia inúmeros tipos de magistraturas, agrupadas em colegiado. Os
Arcontes eram escolhidos por sorteio, a eles competia a instrução dos processos, dos rituais
religiosos e das funções municipais. Os Estrategos eram eleitos pela Assembleia em número
de 10, reelegendo-se indefinidamente e prestando contas ao final da gestão. Deveriam ser
cidadãos natos, casados legitimamente, possuidores de propriedade financeira nas fronteiras
da Ática. Administravam a guerra e a defesa nacional, convocavam assembleias
extraordinárias, distribuíam os impostos e negociavam tratados.
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2º. Momento
Uma vez lido e compreendido o quadro acima. Serão distribuídos aos alunos, por sorteio cartões
indicativos dos papéis sociais para cada um. Estes cartões devem ser numerados, o número de
cartões corresponderá ao número de alunos na sala. Ao receber seu cartão o aluno saberá qual
será seu papel social dentro do sistema democrático ateniense.

[1] Camponês – Você trabalha na terra de um aristocrata e sustenta sua família. A maior parte do
tempo trabalhando na lavoura, além de morar longe do centro da cidade-estado de Atenas.

[2]Aristocrata – Você é rico tem muitas terras e escravos. Não precisa trabalhar por isto tem muito
tempo livre para se dedicar à política;

[3] Comerciante – você trabalha comprando, transportando e revendendo vinho na cidade, embora
seu trabalho consuma muito tempo ele lhe proporciona uma boa condição econômica;

[4]Artesão – você trabalhando na oficina de um mestre fabricando objetos de cerâmica,
principalmente objetos de luxo feitos sob medida para clientes ricos, recebe o suficiente para
manter suas necessidades e um pouco mais;
3º. Momento
Quando todos os alunos souberem qual é sua condição social a professora deve organizar a
votação e o sorteio dos cargos observando as seguintes proporçcões:
Até 10 Alunos – Cargos – 3 Buleutas; 1 Heliastase; 1 Areópago;1 Arcontes sorteado e 1
Estratego eleito;
Até 20 Alunos – Cargos: 4 Buleutas; Juízes: 2 Heliastas e 2 Areópagos; Magistrados: 1
Arcontes e 1 Estrategos eleitos;
Até 30 Alunos– Cargos: 6 Buleutas;Juízes: 3 Heliastas e 2 Areópagos; 2 Arcontes e
2Estrategos eleitos;
Até 40 Alunos– Cargos: Legisladores:8 Buleutas; Juízes: 4 Heliastas e 3 Areópagos; 3
Arcontes e 2 Estrategos eleitos.

4º. Momento
Para realização desta primeira assembleia será necessário reorganizar a sala de aula, afastar as
mesas para as extremidades e no centro deixar apenas as cadeiras e montar uma tribuna onde os
membros da assembleia farão seus pronunciamentos.
Será proposto aos alunos/cidadãos que discutam sobre um problema que vivenciam no
espaço escolar. Os Buleutas tem prioridade em propor leis e decretos para Assembleia, mas
qualquer cidadão pode Se dirigir a tribuna e propor algo.A Bulé irá redigir as propostas feitas;
elas serão lidas na Tribuna; será aberto para discussão; e encaminhadas para a votação por todos
os cidadãos.
Esgotadas as pautas ou o tempo, todos os cidadãos serão dispensados da Eclésia.
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OFICINA 02: Pichações
Problemática abordada na Oficina: Com essa oficina trabalharemos com
os alunos a dimensão social vivida na Cidade de Pompéia – Roma durante
a Antiguidade, percebendo as pichações como um elemento para
compreender como eram as relações entre os sujeitos daquela sociedade.
Conteúdo Histórico abordado na Oficina: Antiguidade Clássica
Pensando o Presente
1. Observe as imagens a seguir e responda às seguintes questões:
a)
b)
c)
d)

Qual é sua visão sobre pichações e grafites?
Em sua opinião há diferença entre pichações e grafites? Por quê?
Qual é o conteúdo das pichações contidas fotos abaixo?
Você observa alguma diferença entre elas? Qual?

Pichações atuais feitas nas paredes de muros das cidades

Foto do muro de uma escola de Marechal , 2016
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Pensando o Passado
As pichações e grafites não são
uma
prática
exclusivamente
contemporânea.
Nos
tempos
da
antiguidade clássica era possível
encontrar escritos nos muros e paredes
de residências. Segue abaixo algumas
reproduções de pichações e grafites
encontradas na cidade de Pompéia no
período da História conhecido Idade
Antiga.

De acordo com os pesquisadores estas grafites
ou pichações eram feitas com um graphium, ou
seja, uma ponta com que se escrevia em
superfícies duras, traçando sulcos. . Havia
também inscrições feitas com pincel, mas estas
eram feitas geralmente por grafiteiros
remunerados (scritptores ou pictores). FUNARI, P.
P. CultutraPopuar na Antiguidade Clássica. São Paulo,
Contexto, 1995.

2. Leia as frases inscritas nas
paredes de muros da cidade de
Pompéia e em seguida responda
às seguintes perguntas:
a) Qual é o conteúdo das frases encontradas pelos pesquisadores nos
fragmentos de muros e paredes da cidade de Pompéia?
b) Você observa alguma diferença entre elas? Quais?
c) Qual é sua opinião sobre estas inscrições?
Grafite 1-Dulcis amor periaseta (pro ita). Taine bene amo dulcíssima, meadulc (CIL, IV, 8137).
Tradução da frase - [Oxalá pereça, doce amor. Amo tanto a Taine minha dulcíssima amada]
Grafite 2- MarcellusPraenestinamamat, etrtortcuratur (CIL, IV, 7679).
Tradução da frase: [Marcelo ama Prenestina, e não é correspondido]
Grafite 3 -(Quis)quisamatualeatpereatquirtescit amare. Bis tanto pereatquisquis amare uetat
(CIL, IV, 4091)
Tradução da frase: [Viva quem ama, que morra quem não sabe amar! Duas vezes morra quem
proíbe o amor]
Grafite 4 - Quisquisamatpereat (CIL, IV, 4659)
Tradução da frase: [Morra quem quer que ame!]
Grafite 5- O utinamliceatcollo com plexa tenere. Braciolaetteneris oscula ferre labe(l)lis. I nunc,
uentis tua gaudia, pupula, crede. Crede mihi, leuis est natura uirorum. Saepe ego cu(m ) media
uigilare(m) perditanocte. Haecmecum medita(n)s: multos Fortuna quossupstulitalte, hos m odo
proiectossubitopraecipitesquepremit. Sic Venus ut subitocoiunxit corpora amantum, D iuidit lux
et se (paries quid?) (CIL, IV, 5296)
Tradução da frase que é uma transcrição do poema de Catulo, poeta que vivei durante o
período da república romana na antiguidade clássica:
[Oh, se fosse possível manter meus braços enlaçados ao teu pescoço e levar meus beijos aos
teus doces lábios! Mas agora vai, menininha, entrega teus prazeres ao vento. Creia em mim,
inconstante é a natureza dos varões. Muitas vezes, eu, apaixonada, na madrugada, em vigília,
pensava comigo mesma: muitos alçados pela Fortuna ao topo, foram súbita e
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precipitadamente, rebaixados. Assim, Vênus, tão logo junte os corpos dos amantes, divide a
luz...]
3. Acabamos de verificar que as pichações e grafites eram utilizadas, também, em

tempos antigos. O que esta descoberta nos leva a pensar e indagar sobre o
significado destas práticas? Sobre os motivos e expectativas dos sujeitos que as
realizam e realizavam?

Analisando o Passado
4. Pesquisadores
e
arqueólogos
da
Antiguidade
Clássica
descobriram
inscrições parietais, ou seja, grafites
realizados em muros e paredes de casas da
cidade Pompeia, uma colônia de Roma,
localizada na Itália Central. Esses grafites
foram preservados graças a erupção do
Vesúvio em 29 de agosto de 79 d.C. Tais
inscrições registram os últimos anos da
vida cotidiana e popular da cidade.

Categorias sociais que faziam os
grafites:
AGRICULTORES
ARTESÃOS
COMERCIANTES
CRIADORES
EMPREGADOS DOMÉSTICOS
ESCRAVOS
FEIRANTES

Observe as imagens de grafites feitas nas paredes e muros de Pompéia e em
seguida responda às questões:
a) Quais as características da sociedade romana no momento em que essas
pichações foram realizadas?
b) Em que locais as pichações eram produzidas?
c) Qual o conteúdo das pichações? O que cada uma delas representa sobre a
sociedade daquela época?
d) Observe os documentos abaixo e identifique a forma como cada uma das
pichações foi feita.
e) Considerando que o documento 1 traz uma pichação que é uma
propagando política feita sob encomenda e com pincel, enquanto que a
segunda foi realizada com o graphium no muro da casa de um aristocrata
de Pompeia, identifique a diferença entre os dois sujeitos que realizaram
as pichações.
f) Os locais em que eram realizadas tinham relação com seu conteúdo e
significado? Justifique sua resposta.
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Doc1: Propaganda Política em uma parede de Pompeia

Doc2. Caricatura de Rufus, um aristocrata local de
Pompeia

Síntese
5. Agora que analisamos os documentos vamos refletir sobre nossas descobertas.
Desenvolva a seguinte temática: Pichações e Grafites: entre o passado e o
presente. Esta atividade pode ser feita a por meio de diferentes formas de
expressão: um texto de 10 linhas, uma poesia/poema, crônica, história em
quadrinhos ou charge. O importante é desenvolver sua leitura sobre o tema.
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OFICINA 03: As três Ordens
Problemática abordada na Oficina: Compreender como era organizada a
sociedade feudal, buscando entender qual era o papel de cada grupo
social, bem como, como se davam as relações entre eles.
Conteúdo Histórico abordado na Oficina: Idade Média
Pensando o Presente
1. A partir dos trechos do filme “Detona Ralph” responda as seguintes questões:
a) Como Ralph é retratado no filme?
b) Como é a relação entre Ralph e os outros personagens do jogo?
c) Ralph deseja mudar sua condição no jogo. Como os outros personagens avaliam
esse desejo por mudança?
d) Como Ralph desafia a ordem social em que está inserido?

Analisando o Passado
2. Leia os documentos a seguir e depois responda as questões referentes a cada um:
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Fonte 01.
Para contextualizar: O trecho a seguir foi retirado de um poema escrito por Aldabéron
de Laon, escrito entre os anos de 977 a 1030, período em que ele era bispo da cidade
de Laon na França.
AS TRÊS ORDENS
A sociedade dos fiéis forma um só corpo, mas o Estado compreende três. Porque a
outra lei, a lei humana, distingue duas outras classes: com efeito, nobres e servos não
são regidos pelo mesmo estatuo. Duas personagens ocupam o primeiro lugar: uma é o
rei, a outra o imperador; é pelo seu governo que vemos assegurada a solidez do
Estado. O resto dos nobres tem o privilégio de não suportar o constrangimento de
nenhum poder, com a condição de se abster dos crimes reprimidos pela justiça real.
São os guerreiros, protetores das igrejas; são os defensores do povo, dos grandes
como dos pequenos, enfim, de todos, e asseguram ao mesmo tempo a sua própria
segurança. A outra classe é a dos servos: esta raça infeliz apenas possui algo à custa
do seu penar. Quem poderia, pelas bolas da tábua de calcular, fazer a conta dos
cuidados que absorvem os servos, das suas longas caminhadas, dos seus duros
trabalhos? Dinheiro, vestuário, alimentação, os servos fornecem tudo a toda a gente.
Nenhum só homem livre poderia subsistir sem os seus servos.
A casa de Deus, que acreditam uma, está pois dividida em três: uns oram, outros
combatem, outros, enfim, trabalham. Estas três partes que coexistem não suportar ser
separadas; os serviços prestados por um são a condição das obras das outras duas;
cada um por sua vez encarrega-se de aliviar o conjunto. Por conseguinte, este triplo
conjunto não deixa de ser um; e é assim que a lei pode triunfar, e o mundo gozar da
paz.
Trecho retirado do livro “História da Idade Média: Textos e testemunhas” da
historiadora Maria Guadalupe Pedrero-Sanchez.

Questões fonte 01:
a) Com base na leitura da fonte 01, como era dividida a sociedade e a partir dessa
divisão qual seria a função de cada uma?
b) Havia relação entre as diferentes ordens da sociedade?
c) A posição social do autor Aldabéron de Laon influencia na forma com que ele
trata a divisão da sociedade?
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Fonte 02.
Ao nosso muito querido amigo, o glorioso conde Hatton, Eginhardo, saudação
eterna no Senhor.
Um dos vossos servos, de nome Huno, veio à igreja dos santos mártires Marcelino e
Pedro pedir mercê pela falta que cometeu contraindo casamento, sem o vosso
consentimento, com uma mulher da sua condição que é também vossa escrava. Vimos,
pois, solicitar a vossa bondade para que em nosso favor useis de indulgência em
relação a este homem, se julgais que a sua falta pode ser perdoada. Desejo-vos boa
saúde com a graça do Senhor.
Trecho retirado do livro “História da Idade Média: Textos e testemunhas” da historiadora
Maria Guadalupe Pedrero-Sanchez.

Questões fonte 02:
a) A partir deste documento é possível perceber uma relação de dominação entre
os sujeitos citados? Explique.
b) Em que medida a Igreja também estava sob esta relação de dominação?
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Fonte 03.
Para contextualizar: Domenico Scandella, também conhecido por Menocchio, era um
servo que exercia o ofício de moleiro, nascido em 1532, na vila de Montereale, Itália.
Seus ensinamentos filosóficos renderam-lhe a qualificação de herege durante a
Inquisição, sendo finalmente torturado e morto na fogueira em 1599, aos 67 anos, sob
as ordens do Papa Clemente VIII.
Inquisidor: Qual é o poder de Deus?
Menocchio: Operar através de trabalhadores.
Inquisidor: Os anjos, que para você são ministros de Deus na criação do mundo,
foram feitos diretamente por Deus, ou então por quem?
Menocchio: Foram produzidos pela natureza, a partir da mais perfeita substancia do
mundo, assim como os vermes nascem do queijo, e quando apareceram receberam
vontade, intelecto e memoria de Deus, que os abençoou.
Inquisidor: Poderia Deus fazer todas as coisas sozinho, sem ajuda dos anjos?
Menocchio: Sim; assim como alguém que constrói uma casa usa trabalhadores e
ajudantes, mas se diz que fez tudo sozinho, Deus, na criação do mundo, usou os anjos,
mas se diz que foi Deus quem o fez. E da mesma forma que aquele construtor poderia
ter feito sua casa sozinho, mas levaria mais tempo, Deus poderia ter construído o
mundo sozinho, mas em muito mais tempo.
Inquisidor: Se não tivesse existido a substancia da qual foram produzidos todos os
anjos, se não tivesse existido o caos, Deus teria podido fazer toda a maquina do mundo
sozinho?
Menocchio: Eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria e Deus também não
poderia ter feito coisa alguma sem matéria.
Trecho retirado do livro “O queijo e os vermes – O cotidiano e as ideias de um moleiro
perseguido pela inquisição” do historiador Carlo Ginzburg.

Questões fonte 03:
a) Qual era a função social de Menocchio no contexto em análise?
b) Como Menocchio constrói os argumentos de suas respostas?
c) Menocchio é interrogado sobre questões da criação do mundo, com base
teleológica. Naquele período a maioria da população não tinha acesso ao ensino,
ou seja, não eram alfabetizadas. Como Menocchio, sendo um servo, consegue
construir essas argumentações?
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Síntese
3. A atividade consiste em instigar os alunos a usar o que descobriam a partir dos
documentos para analisar uma situação do presente e, perceber as contradições
existentes na sociedade, a capacidade individual ou coletiva dos setores populares de
mostrarem conhecimento, criticidade e capacidade de luta contra a classe
dominante.
Será reproduzido: o primeiro apresenta a perspectiva da classe dominante, em que atual
presidente da República faz um pronunciamento. O segundo vídeo retrata uma
manifestação contra o governo Temer na cidade de Porto Alegre RS. A partir de
questões os dois vídeos serão discutidos e comparados.
Vídeo: TEMER; Michel. 1º Pronunciamento de Michel Temer Presidente, 12 de
maio
de
2016.
Brasília/DF
(Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=BuWQi-hcnNw> Acesso em 28 de julho de
2016.)
a) Quem é sujeito que fala no vídeo e a que classe pertence?
b) Sobre quais assuntos Temer fala?
c) Para Temer, como deve ser a relação entre classe política e o povo?
d) Explique o que é esta classe política e seu significado na sociedade atual?
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OFICINA 04: Imperialismo
Problemática abordada na Oficina: Compreender o fenômeno conhecido
como Imperialismo do século XIX, entendendo como se deu este processo,
quais foram os países envolvidos nesta dinâmica e como se deu o contato
entre os mesmos.
Conteúdo Histórico abordado na Oficina: História Contemporânea
Pensando o Presente
4. A partir do vídeo de propaganda e da reportagem a seguir responda as seguintes
questões:
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tIrgzgCuuz
Questões sobre o vídeo:
a) Qual é a marca que está em evidência nesta propaganda?
b) Vocês a conhecem? O que sabem sobre esta marca e seus produtos?
c) O que vocês sentem quando assistem uma propaganda como esta?
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RELATÓRIO ACUSA APPLE, SAMSUNG E SONY DE CONIVÊNCIA COM
TRABALHO INFANTIL
19 de janeiro de 2016
A organização de direitos humanos Anistia Internacional acusou as empresas
Apple, Samsung e Sony, entre outras, de falhar em identificar o uso de trabalho infantil
na produção dos minerais usados em seus aparelhos.
Em um relatório sobre a mineração de cobalto na República Democrática do
Congo, a Anistia afirma ter encontrado crianças de até 7 anos de idade trabalhando em
condições perigosas. O cobalto é componente vital para as baterias de íon-lítio. As
empresas afirmaram que seguem política de tolerância zero em relação a trabalho
infantil.
"Companhias cujo lucro global é de US$ 125 bilhões não podem realmente
alegar incapacidade de verificar de onde vêm suas matérias-primas essenciais", disse
Mark Dummett, pesquisador nas áreas de negócios e direitos humanos da Anistia. A
República Democrática do Congo responde por 50% ou mais do total de cobalto
produzido no planeta.
Mineradores trabalhando por longo período neste segmento da extração mineral
enfrentam problemas de saúde e risco de acidentes fatais, afirma a Anistia. A
organização diz que ao menos 80 mineiros morreram no subsolo congolês entre
setembro de 2014 e dezembro de 2015.
A Anistia também entrevistou crianças que trabalhariam nas minas do país.
Questões
Paul,
órfãosobre
de 14a reportagem
anos de idade, começou a minerar aos 12 anos. "Eu fiquei até 24
horas nos túneis. Chegava de manhã e só saía na outra manhã. Tinha que ir ao banheiro
QualMinha
é o tipo
de adotiva
trabalhoplanejava
utilizado na
da matéria
prima
nos d)
túneis.
mãe
me produção
mandar para
a escola,
masnecessária
meu pai à
celulares?
adotivo fabricação
era contra, de
e ele
me fez trabalhar nas minas", contou o menino à Anistia.
e) AComo
podemos
relação
as empresas
de celulares
citadas
Unicef
estima caracterizar
que há cercaa de
40 milentre
crianças
trabalhando
em minas
no sulna
reportagem
com a República
da República
Democrática
do Congo.Democrática do Congo?
Disponível em:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160119_trabalhoinfantil_anistia_rp.
Acesso em 17 de agosto de 2016.
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Analisando o Passado
5. Leia os documentos a seguir e depois responda as questões referentes a cada um:

Documento 01:
A política colonial europeia, França: Jules Ferry, 1885
[...]As colônias são, para os países ricos, um investimento de capitais dos mais
vantajosos [...] Mas, senhores, há outro lado mais importante desta questão, que
domina de muito aquele em que acabo de tocar. A questão colonial é, para os países
dedicados pela natureza mesmo de sua indústria a uma grande exportação como a
nossa, a própria questão de mercados [...] Deste ponto de vista, repito, a fundação de
uma colônia é a criação de um mercado.
Discurso na Câmara dos Deputados, a 28 de julho de 1885.
Journal Officiel, Assemblée Nationale, à Versailles. DébatsParlementaires, 29 juillet 1885.

Questões:
a) Em que contexto histórico o discurso acima está inserido?
b) Em que sentido a fundação de uma colônia poderia contribuir para o
investimento de capitais vantajosos e para a criação de um mercado?’
c) Para quem este mercado seria criado?
d) Quem obteria vantagens com a criação da colônia?
Documento 02:
No ano de 1885 Bismark, chanceler da Alemanha, e Jules Ferry organizaram uma grande
conferência reunindo Alemanha, Grã Bretanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica,
Dinamarca, Suécia, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e EUA para estabelecer
arbitrariamente novas fronteiras no continente africano para regulamentar a dominação
colonial dos países europeus naquele continente.

Ato geral da Conferência de Berlim: 23 de fevereiro de 1885
Em nome de Deus Todo Poderoso. Querendo regulamentar, num espírito de
bom entendimento mútuo, as condições mais favoráveis ao desenvolvimento do
comércio e da civilização em certas regiões da África, e assegurar a todos os povos as
vantagens de livre navegação sobre os dois principais rios africanos que se jogam no
Oceano Atlântico; desejosos, por outro lado, de prevenir os mal-entendidos e as
contestações que poderiam levantar no futuro as novas tomadas de posse sobre as
costas da África, e ao mesmo tempo preocupados com os meios para aumentar o bemestar moral e material das populações indígenas [...]
JULES FERRY, político francês. Berlim, 23 de fevereiro de 1885.
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Questões:
a) A partir da leitura do trecho acima, identifique o que foi a Conferência de
Berlim, a partir do ponto de vista dos povos africanos.
b) O que o documento quer dizer ao afirmar que era preciso realizar um acordo
entre os países europeus para “prevenir mal-entendidos e as contestações”no
processo de apropriação do litoral africano?
c) Por que a constituição de novos mercados na África poderia gerar conflitos entre
as nações?
Documento 03:
Discurso proferido por Karl Liebknechtna plenária do Congresso Alemão que
aprovou a liberação de créditos para o governo iniciar a Guerra
Meu voto contra o projeto de lei dos Créditos de Guerra do dia de hoje se
baseia nas seguintes considerações: Esta guerra, não é desejada por nenhum dos
povos envolvidos, não foi declarada para favorecer o bem estar do povo alemão e
de nenhum outro. É uma guerra imperialista, uma guerra pela repartição de
importantes territórios de exploração para capitalistas e financeiros. (...) protesto
contra a guerra, contra aqueles que são responsáveis por ela e que a causaram,
contra aqueles que a dirigem, contra os propósitos capitalistas para os quais está
sendo usada (...)
KARL LIEBKNECHT, deputado do Partido Social Democrata Alemão
BERLIN, 2 de dezembro de 1914.

Questões:
a) A que guerra este documento se refere?
b) De acordo com Liebknecht quais foram as razões que determinaram a
guerra?
c) O que Liebknecht quer dizer quando afirma: “esta guerra é imperialista e
resultante da repartição de territórios de exploração para capitalista e
financeiros”?

Síntese
Veja o documentário: Crise no Congo - Revelando a Verdade, 03m06s – 04m38s;
05m08s
–
06m42s;
14m19s
–
15m36s.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Bv-feSp7zUY> Acesso em 22 de agosto.
A partir das discussões realizadas e das proposições feitas no vídeo acima responda:
Como podemos explicar os processos envolvidos na fabricação de produtos de grandes
empresas com a história do imperialismo e sua relação com as guerras internacionais?
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OFICINA 05: Crise de 1929
Problemática abordada na Oficina: Entender o que foi a Crise Financeira
de 1929, avaliando o processo de superprodução de alimentos e a
concomitante miséria dos grupos sociais menos favorecidos.
Conteúdo Histórico abordado na Oficina: História Contemporânea
Pensando o Presente
1. A partir da charge abaixo responda as seguintes questões:

Qual a mensagem que está sendo passada por meio dessa imagem?

Analisando o Passado
2. Leia os documentos a seguir e depois responda as questões referentes a cada um:

Fonte 01.
Os relatos daqueles que viveram a Depressão e tiveram oportunidade de escrever
sobre ela costumam ser bastante dramáticos. Tal é o caso do relato feito por Oscar
Ameringer ao subcomitê da Comissão de Assuntos Trabalhistas da Câmara dos
23

Deputados dos Estados Unidos, 1932..
(...) Enquanto estava em Oregon, o (jornal) Portland Oregonian lamentava o fato de milhares
de ovelhas serem sacrificadas pelos criados por não renderem no mercado suficiente para
pagar seu transporte. Enquanto em Oregon os urubus comiam carne de carneiro, vi pessoas
procurando restos de carne nas latas de lixo em Nova York e Chicago. (...) Os fazendeiros
estão sendo pauperizados pela pobreza das populações industriais e as populações industriais,
pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro para comprar o
produto do outro: consequentemente há excesso de produção e carência de consumo, ao
mesmo tempo e no mesmo país.
Trecho retirado do livro: História Contemporânea através de textos dos autores Adhemar
Marques, Flávio Berutti e Ricardo Faria – Editora Contexto, 2005, p. 165.

a) Identifique qual é a visão apresentada no relato transcrito acima sobre a Grande
Depressão?
b) Quem são os grupos sociais, nos Estados Unidos, que mais sofreram com a
Grande Depressão?
c) De acordo com o relato acima qual é a razão da crise vivida nos Estados Unidos
nos anos de 1930?

Síntese
3. Relacionando a charge apresentada acima com o relato da crise de 29:
a) Por que em momentos de crise como 1929 há muita produção bens mas
pessoas não conseguem comprá-los?
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OFICINA 06: Imigração e Intolerância
Problemática abordada na Oficina: Ao longo da história ocorreram
muitos fluxos migratórios por europeus marcados pela discriminação, ora
dominando outros países, ora recebendo contingente populacional.
Conteúdo Histórico abordado na Oficina: História Contemporânea
Pensando o Presente
1. A partir da exibição do vídeo-reportagem “Imigrantes haitianos são vítimas de
preconceito e xenofobia no Paraná” analise e responda as questões abaixo:
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/10/imigrantes-haitianos-sao-vitimas-depreconceito-e-xenofobia-no-parana.html
a) Qual a situação apresentada no vídeo?
b) Quais as discriminações sofridas por estes imigrantes?
c) Por que haitianos e haitianas são discriminados?

Analisando o Passado
2. A partir do texto abaixo e das imagens a seguir, responda as questões:
A partir do final do século XIX a descoberta de diamantes e ouro na África do
Sul chamou o interesse de potências européias para conquistarem esses espaços. O
conflito entre Inglaterra e Holanda pela conquista do território africano levou a
conquista inglesa da África do Sul.
Em 1910 surgiu a União Sul-Africana, independente e encabeçada por líderes
locais, que elaborou constituição que estipulava direitos iguais para brancos e negros.
Contudo, o governo que assumiu o poder em 1924 mudou a constituição, iniciando
uma política segregacionista que iria marcar a África do Sul até a década de 90. Essa
política visava manter a população negra segregada em reservas, ou seja, o mais
distante possível da população branca. Com essa diretriz, os brancos sul-africanos
pretendiam que a África do Sul permanecesse como um país exclusivamente branco.
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Tradução:
“O conselho divisional da
área branca do Cabo, por
Secretaria da Ordem”.
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Questões:
a) O que as imagens estão retratando?
b) De que período da história da África do Sul as imagens se referem?
c) Qual a intenção do fotógrafo em registrar esses momentos?
d) A partir das imagens, como podemos entender a relação entre negros e brancos?

Síntese
1. A partir das reflexões feitas durante a aula e com base na charge abaixo,
responda a questão:
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a) Quais as semelhanças e diferenças entre a situação das imagens e a situação
retrata na charge?
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OFICINA 07: Cidadania
Problemática abordada na Oficina: Durante a história do Brasil
republicano houve diversas mudanças nos mecanismos eleitorais. No
período da Primeira República o voto era restrito a alguns grupos sociais
e como uma moeda de troca. Na atualidade o direito ao voto praticamente
se universalizou, no entanto, podemos dizer o mesmo sobre o sentido e a
importância do direito ao voto?
Tema Histórico abordado na Oficina: História do Brasil
Pensando o Presente
1. Analise

o

vídeo:

TSE

Jovens

Guerreiros
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Disponivel

em:

<youtube.com/watch?v=lsEvJdiz__o> Acesso em 28 de set de 2016. E responda
as questões a seguir.
a) Qual é a visão de vocês sobre o conteúdo deste vídeo?
b) Vocês acham que o voto é importante?
c) Vocês acham que a sociedade valoriza o ato de votar?
d) Em sua opinião votar é um direito ou uma obrigação?

Analisando o Passado
2. Analise a imagem e o documento a seguir e depois responda as questões
referentes a cada um:
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Questões:
a) O que a imagem está retratando?
b) A que período histórico a imagem se refere?
c) Vocês sabem o que significa o termo “cabresto”?
d) Quem era beneficiado e prejudicado com essa política?
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Ato Institucional Nº01
Art. 2º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, cujos
mandatos terminarão em trinta e um (31) de janeiro de 1966, será realizada pela
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de dois (2) dias, a
contar deste Ato, em sessão pública e votação nominal.
Ato Institucional Nº05
Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República,
ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na
Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo
prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Parágrafo único - Aos membros dos Legislativos federal, estaduais e
municipais, que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos,
determinando-se o quorum parlamentar em função dos lugares efetivamente
preenchidos.
Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa,
simultaneamente, em:
I - Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;
II - Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;
III - Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;
IV - Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança:
a) Liberdade vigiada;
b) Proibição de freqüentar determinados lugares;
c) Domicílio determinado,
Disponível em:http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atosinstitucionais. Visitado em 21 de setembro de 2016.

Questões:
a) A que contexto histórico esse documento pertence?
b) Sobre qual tema está tratando?
c) Como funcionava o processo eleitoral nesta época?
d) O que justificava a perda dos direitos políticos com base no Art. 4 do AI-5?
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Síntese
3. A partir das reflexões feitas durante a aula e com base nas charges abaixo,
responda a questão:

a) Como você avalia a importância do voto na história política do Brasil?
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OFICINA 08: Escravidão
Problemática abordada na Oficina: Durante a escravidão no Brasil o
Estado incentivava o sistema escravista, dessa forma, não havia políticas
públicas que defendiam o escravo. Por que atualmente o Estado fornece
amparo legal para pessoas que se encontram em situações análogas à
escravidão?
Tema Histórico abordado na Oficina: História do Brasil
Pensando o Presente
1. Analise o vídeo: Trabalhadores em situação de escravidão são libertados em
Ituporanga, Disponível em: <g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santacatarina/videos/v/trabalhadores-em-situacao-de-escravidao-sao-libertados-emituporanga/2361756/> Acesso em 17 de outubro de 2016.
a) De que se trata o assunto retratado na reportagem?
b) De acordo com a reportagem, qual o perfil das pessoas que estão sendo
escravizadas?
c) Quem são os agentes responsáveis pela libertação dos trabalhadores escravos?
d) Na avaliação de vocês existe alguma semelhança entre o trabalho escravo
apresentado nessa reportagem e o trabalho escravo existente no Brasil do século
XIX?

Analisando o Passado
2. Leia o texto abaixo e reflita sobre as seguintes questões:

33

Fugiu ao Cirurgião-mor Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque o seu
escravo mulato de nome Florentino, de idade de vinte a 22 anos, com os seguintes
sinais: mulato um pouco escuro, cabelos crespos e ruivos nas pontas, os dentes da
frente podres, ambas as orelhas foram furadas dias antes da sua fuga, o que deve
apresentar vestígios, caso se tenha tapado, tem marcas de surra na bunda, tem uma
cicatriz de golpe a longo do pescoço, e é quebrado de uma das virilhas. Este
mulato já andou fugido há tempo, e andava embarcado em uma embarcação do
Xalupa de Óbidos com o nome de Antonio Macapá, foi capturado nesta cidade;
fugindo segunda vez, andou na Escuna Lua Nova de propriedade Luís Martins de
Alenquer aonde passava como fôrro e sempre com o nome de Antonio Macapá. A
pessoa que o capturar e o apresentá-lo (sic) nesta cidade a sr. Joaquim Mariano de
Lemos, ou na vila de Macapá a seu Senhor, ou ao sr. Procópio Antonio Rola
receberá imediatamente 100$000 réis de gratificação e protesta-se com todo vigor
da Lei contra quem lhe der couto.
Trecho retirado do livro: O Velho Brado do Amazonas de 23 de maio de 1852.

Roteiro de análise:
a)
b)
c)
d)

Qual o contexto de publicação deste relato?
O sujeito descrito estava fugindo de qual situação?
Como o escravo é descrito? Ele sofria maltratos?
A partir do documento acima, como podemos avaliar o comportamento dos
escravos diante da exploração imposta pelo sistema escravista no Brasil do
século XIX?

Síntese
3. A partir das discussões feitas durante a aula, reflita e responda a questão abaixo:

a) Por que no século XIX os negros eram sujeitos da sua própria libertação e no
tempo presente a população escravizada precisa ser libertada?
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GRÁFICO DO RESULTADO DO
SIMULADO
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Col. Eron domingues 3º E
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CONCLUSÃO
O Simulado do ENEM aplicado por nós do PIBID História UNIOESTE – Marechal
Candido Rondon, objetivou aproximar e preparar os alunos à uma realidade ligada aos
seus objetivos futuros, mas pouca trabalhada no presente em sala de aula, único lugar
em que eles tem contato com um ensino institucional gratuito e que na teoria deveria
prepará-los para essas avaliações de ingresso ao ensino superior. Preencher essa lacuna
foi uma tarefa gratificante e proveitosa para nossa formação acadêmica e pessoal, e
saber que podemos apoiar esses jovens em sua caminhada e proporcionar a eles algo
mais em seu dia a dia nos remete ao porque desejamos ingressar no PIBID.
Além de proporcionar essa experiência aos alunos, utilizamos desta oficina para
conhecer mais suas principais dificuldades no processo de leitura e entendimento das
questões características da prova do ENEM. Ao longo das oficinas investimos no
desenvolvimento de atividades de interpretação e análise sistemática. No entanto,
quando aplicamos o simulado os resultados foram abaixo da expectativa. Os estudantes
demonstraram várias dificuldades na resolução das questões:
1º. Dificuldade para lidar e entender as linguagens dos textos apresentados nas provas
do Enem.
2º. Dificuldade de leitura e interpretação das questões.
3º. Parco domínio do conteúdo.
De modo geral estas dificuldades estão relacionadas a elementos da própria dinâmica
de estudo adotada pelos alunos. O tempo que dedicam aos estudos se concentra
exclusivamente ao período das aulas. Verificou-se que não há momentos que permitam
a fixação e o aprofundamento dos conteúdos. Além disto, a linguagem da prova
revelou-se num grande obstáculo para os alunos. Mesmo conhecendo os temas, eles
estranhavam a a forma como estes se apresentavam nas questões e por esta razão
sentiam-se incapazes de entender a questão.
Estas conclusões são bastante preliminares, porque esta foi nossa primeira experiência
de trabalho com esta temática. Será preciso realizar outras oficinas e simulados para
observar a evolução do comportamento e das respostas do alunos.
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COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL RONDON
Bolsistas: Ana Karoline Biavati e Giovani Souza
Coordenadora: Aparecida Darc de Souza

Observe as imagens a seguir e responda
às seguintes questões



Qual é sua visão sobre pichações e grafites?



Na sua opinião há diferença entre pichações e
grafites? Por quê?



Qual é o conteúdo das pichações contidas fotos
abaixo?



Você observa alguma diferença entre elas? Qual?

Leia as frases inscritas nas paredes de
muros da cidade de Pompéia e em seguida
responda às seguintes perguntas

Grafite 1- Dulcis amor perias eta (pro ita). Taine bene amo
dulcíssima, mea dulc (CIL, IV, 8137).
Tradução da frase - [Oxalá pereça, doce amor. Amo tanto a
Taine minha dulcíssima amada]

Grafite 2- Marcellus Praenestinam amat, et rtort curatur
(CIL, IV, 7679).
Tradução da frase: [Marcelo ama Prenestina, e não é
correspondido]

Grafite 3- (Quis) quis am at ualeat pereat qui rtescit amare.
Bis tanto pereat quisquis amare uetat (CIL, IV, 4091)
Tradução da frase: [Viva quem ama, que morra quem não
sabe amar! Duas vezes morra quem proíbe o amor]

Grafite 4 - Quisquis am at pereat (CIL, IV, 4659)
Tradução da frase: [Morra quem quer que ame!]

Grafite 5- O utinam liceat collo com plexa tenere. Braciola et teneris oscula ferre
labe(l)lis. I nunc, uentis tua gaudia, pupula, crede. Crede mihi, leuis est natura
uirorum. Saepe ego cu(m ) media uigilare(m) perdita nocte. Haec mecum
medita(n)s: multos Fortuna quos supstulit alte, hos m odo proiectos subito
praecipitesque premit. Sic Venus ut subito coiunxit corpora amantum, D iuidit lux
et se (paries quid?) (CIL, IV, 5296)
Tradução da frase que é uma transcrição do poema de Catulo, poeta que
viveu durante o período da república romana na antiguidade clássica:
[Oh, se fosse possível manter meus braços enlaçados ao teu pescoço e levar
meus beijos aos teus doces lábios! Mas agora vai, menininha, entrega teus
prazeres ao vento. Creia em mim, inconstante é a natureza dos varões. Muitas
vezes, eu, apaixonada, na madrugada, em vigília, pensava comigo mesma:
muitos alçados pela Fortuna ao topo, foram, súbita e precipitadamente,
rebaixados. Assim, Vênus, tão logo junte os corpos dos amantes, divide a luz...]



Qual é o conteúdo das frases encontradas pelos
pesquisadores nos fragmentos de muros e
paredes da cidade de Pompéia?



Você observa alguma diferença entre elas?
Quais?



Qual é sua opinião sobre estas inscrições?

Acabamos de verificar que as pichações e
grafites eram utilizadas, também, em tempos
antigos. O que esta descoberta nos leva a
pensar e indagar sobre o significado destas
práticas? Sobre os motivos e expectativas dos
sujeitos que as realizam e realizavam?

Observe as imagens de grafites feitas
nas paredes e muros de Pompéia e em
seguida responda às questões

Doc 1: Propaganda Política em uma parede
de Pompeia

Doc 2. Caricatura de Rufus, um aristocrata
local de Pompeia

a)

Quais as características da sociedade romana no
momento em que essas pichações foram
realizadas?

b)

Em que locais as pichações eram produzidas?

c)

Qual o conteúdo das pichações? O que cada uma
delas representa sobre a sociedade daquela época?

d)

Observe os documentos abaixo e identifique a
forma como cada uma das pichações foi feita.

e)

Considerando que o documento 1 traz uma
pichação que é uma propagando política feita sob
encomenda e com pincel, enquanto que a segunda
foi realizada com o graphium no muro da casa de
um aristocrata de Pompeia, identifique a diferença
entre os dois sujeitos que realizaram as pichações.

f)

Os locais em que eram realizadas tinham relação
com seu conteúdo e significado? Justifique sua
resposta.

Agora que analisamos os documentos vamos
refletir sobre nossas descobertas. Desenvolva a
seguinte temática: Pichações e Grafites: entre o
passado e o presente. Esta atividade pode ser feita
a por meio de diferentes formas de expressão: um
texto de 10 linhas, uma poesia/poema, crônica,
história em quadrinhos ou charge. O importante é
desenvolver sua leitura sobre o tema.

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL RONDON
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Vivemos em uma democracia?

Quem participa da democracia? E de que
formas?

A condição econômica do sujeito
influência na sua participação?
Em que momento do passado foram
criados os princípios democráticos que
usamos hoje?



TUCÍDEDES. História da Guerra do Peloponeso. 431 a.C.

"Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas
instituições de nossos vizinhos"; ao contrário, servimos de
modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como
tudo depende não de poucos mas da maioria, é democracia.
Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a
solução de suas divergências privadas, quando se trata de
escolher (se é preciso distinguir em qualquer setor), não é o fato
de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos
postos mais honrosos; inversamente, a pobreza não é razão
para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade,
seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição.

Quem foi Tucídides?
A que classe ele estava vinculado no
momento?
De qual democracia ele está falando?

Quais sujeitos participavam desta democracia e
de que forma?
De acordo com o trecho “a pobreza não é razão
para que alguém, sendo capaz de prestar
serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela
obscuridade de sua condição”, será que pessoas
economicamente desiguais alcançariam o
mesmo mérito?

Será realizada uma atividade prática onde os alunos
organizarão a turma simulando o sistema democrático de
Atenas, suas instituições, cargos e métodos.

Serão distribuídos por sorteio papéis (posições
sociais) dentre as opções abaixo com um
número de identificação no papel para cada
estudante:


Camponês; Artesão; Comerciante; Aristocrata

A partir dos números serão sorteados os cargos
da Eclésia.

CIDADÃOS: Todas as pessoas do sexo masculino, com
mais de dezoito anos que tivessem prestado pelo
menos dois anos de serviço militar e que fossem filhos
de um pai natural da pólis (Após a lei de cidadania de
451 a.C, só quem tivesse a mãe ateniense também).
Deste modo, a participação política era restrita a 10%
dos habitantes da cidade. Ficavam excluídos da vida
pública, entre outros, estrangeiros (metecos),
escravos e mulheres, ou seja, a maior parte da
população.

ECLÉSIA: Ela era uma Assembleia formada por todos
os cidadãos que quisessem comparecer, na qual
temas importantes eram discutidos e colocados
em votação. Ela designava por eleição ou sorteio os
cargos públicos e fiscalizava a sua atuação; decidia
sobre a guerra ou a paz; negociava e ratifica tratados;
controlava as finanças e as obras públicas; e julgava
crimes políticos. As decisões eram tomadas por
maioria de votação e os cidadãos se reuniam de três a
quatro vezes por mês.

LEGISLADORES: A Bulé era responsável por
organizar uma "agenda" de discussões para a
Assembleia. Os Buleutas eram recrutados dentre os
cidadãos acima de 30 anos, a partir de um sorteio,
formando um conselho de 500 homens. Suas funções
eram: elaborar leis para serem votadas na Eclésia,
verificar o cumprimento do que lá fora decidido e
supervisionar os oficiais. É possível que mais de
metade dos cidadãos atenienses tenham servido na
Bulé em algum momento de suas vidas.

JUÍZES: Ao povo recaia o julgamento e a resolução de
conflitos. Através do júri popular, o Helieia ou Helieia
(Tribunal popular): O tribunal era composto por 6000
jurados sorteados entre os cidadãos maiores de 30
anos para julgarem questões comuns. Os juízes
escolhidos por sorteio eram chamados de Heliastas.
Existiam também os Areópagos, antigos Magistrados
que julgavam crimes graves como homicídio e
questões religiosas.

MAGISTRADOS: Havia inúmeros tipos de magistraturas,
agrupadas em colegiado. Os Arcontes eram escolhidos por
sorteio, a eles competia a instrução dos processos, dos rituais
religiosos e das funções municipais. Os Estrategos eram
eleitos pela Assembleia em número de 10, reelegendo-se
indefinidamente e prestando contas ao final da gestão.
Deveriam ser cidadãos natos, casados legitimamente,
possuidores de propriedade financeira nas fronteiras da Ática.
Administravam a guerra e a defesa nacional, convocavam
assembleias extraordinárias, distribuíam os impostos e
negociavam tratados.

Numero de Cidadãos em Atenas: 60.000 –
Cargos: 10 Estrategos eleitos 10 Magistrados
sorteados; 500 Buleutas; 6000 Heliastas e mais
10 Areópagos:
Até 10 Alunos – Cargos – Legisladores: 3
Buleutas; Juízes: 1 Heliastas e 1 Areópago;
Magistrados: 1 Arcontes sorteado e 1 Estratego
eleito;

Um Magistrado eleito irá presidir a Eclésia.
Será proposto aos alunos/cidadãos que
discutam sobre um PROBLEMA QUE
VIVENCIAM NO ESPAÇO ESCOLAR.
Os Buleutas tem prioridade em propor leis e decretos
para Assembleia, A Bulé irá redigir as propostas; elas
serão lidas na Tribuna; será aberto para discussão; e
encaminhadas para a votação por todos os cidadãos.
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Trecho do filme “Detona Ralph”



Como Ralph é retratado no filme?



Como é a relação entre Ralph e os outros
personagens do jogo?



Ralph deseja mudar sua condição no jogo. Como
os outros personagens avaliam esse desejo por
mudança?



Como Ralph desafia a ordem social que está
inserido?

Nesta atividade faremos uma análise a partir de
fontes do período medieval. Posteriormente serão
respondidas algumas questões.



Para contextualizar: O trecho a seguir foi
retirado de um poema escrito por Aldabéron
de Laon, escrito entre os anos de 977 a 1030,
período em que ele era bispo da cidade de
Laon na França.

“AS TRÊS ORDENS

A sociedade dos fiéis forma um só corpo, mas o Estado
compreende três. Porque a outra lei, a lei humana, distingue
duas outras classes: com efeito, nobres e servos não são regidos
pelo mesmo estatuo. Duas personagens ocupam o primeiro
lugar: uma é o rei, a outra o imperador; é pelo seu governo que
vemos assegurada a solidez do Estado. O resto dos nobres tem
o privilégio de não suportar o constrangimento de nenhum
poder, com a condição de se abster dos crimes reprimidos pela
justiça real.

São os guerreiros, protetores das igrejas; são os
defensores do povo, dos grandes como dos pequenos,
enfim, de todos, e asseguram ao mesmo tempo a sua
própria segurança. A outra classe é a dos servos: esta raça
infeliz apenas possui algo à custa do seu penar. Quem
poderia, pelas bolas da tábua de calcular, fazer a conta
dos cuidados que absorvem os servos, das suas longas
caminhadas, dos seus duros trabalhos? Dinheiro,
vestuário, alimentação, os servos fornecem tudo a toda a
gente. Nenhum só homem livre poderia subsistir sem os
seus servos.

A casa de Deus, que acreditam uma, está pois dividida em três:
uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Estas
três partes que coexistem não suportar ser separadas; os
serviços prestados por um são a condição das obras das outras
duas; cada um por sua vez encarrega-se de aliviar o conjunto.
Por conseguinte, este triplo conjunto não deixa de ser um; e é
assim que a lei pode triunfar, e o mundo gozar da paz”.
Trecho retirado do livro “História da Idade Média: Textos e testemunhas” da
historiadora Maria Guadalupe Pedrero-Sanchez.

a)

Com base na leitura da fonte 01, como era
dividida a sociedade e a partir dessa divisão qual
seria a função de cada uma?

b)

Havia relação entre as diferentes ordens da
sociedade?

c)

A posição social do autor Aldabéron de Laon
influencia na forma com que ele trata a divisão
da sociedade?

“Ao nosso muito querido amigo, o glorioso conde Hatton,
Eginhardo, saudação eterna no Senhor.
Um dos vossos servos, de nome Huno, veio à igreja dos santos
mártires Marcelino e Pedro pedir mercê pela falta que cometeu
contraindo casamento, sem o vosso consentimento, com uma
mulher da sua condição que é também vossa escrava. Vimos, pois,
solicitar a vossa bondade para que em nosso favor useis de
indulgência em relação a este homem, se julgais que a sua falta
pode ser perdoada. Desejo-vos boa saúde com a graça do Senhor”.
Trecho retirado do livro “História da Idade Média: Textos e testemunhas” da
historiadora Maria Guadalupe Pedrero-Sanchez.

a)

A partir deste documento é possível
perceber uma relação de dominação entre
os sujeitos citados? Explique.

b)

Em que medida a Igreja também estava sob
esta relação de dominação?



Para contextualizar: Domenico Scandella,
também conhecido por Menocchio, era um
servo que exercia o ofício de moleiro, nascido
em 1532, na vila de Montereale, Itália. Seus
ensinamentos filosóficos renderam-lhe a
qualificação de herege durante a Inquisição,
sendo finalmente torturado e morto na
fogueira em 1599, aos 67 anos, sob as ordens
do Papa Clemente VIII.

Inquisidor: Qual é o poder de Deus?
Menocchio: Operar através de trabalhadores.
Inquisidor: Os anjos, que para você são ministros de Deus
na criação do mundo, foram feitos diretamente por Deus,
ou então por quem?
Menocchio: Foram produzidos pela natureza, a partir da
mais perfeita substancia do mundo, assim como os vermes
nascem do queijo, e quando apareceram receberam
vontade, intelecto e memoria de Deus, que os abençoou.
Inquisidor: Poderia Deus fazer todas as coisas sozinho, sem
ajuda dos anjos?

Menocchio: Sim; assim como alguém que constrói uma casa
usa trabalhadores e ajudantes, mas se diz que fez tudo sozinho,
Deus, na criação do mundo, usou os anjos, mas se diz que foi
Deus quem o fez. E da mesma forma que aquele construtor
poderia ter feito sua casa sozinho, mas levaria mais tempo,
Deus poderia ter construído o mundo sozinho, mas em muito
mais tempo.
Inquisidor: Se não tivesse existido a substancia da qual foram
produzidos todos os anjos, se não tivesse existido o caos, Deus
teria podido fazer toda a maquina do mundo sozinho?
Menocchio: Eu acredito que não se possa fazer nada sem
matéria e Deus também não poderia ter feito coisa alguma
sem matéria.
Trecho retirado do livro “O queijo e os vermes – O cotidiano e as ideias de um moleiro
perseguido pela inquisição” do historiador Carlo Ginzburg

.

a)

Qual era a função social de Menocchio no contexto
em análise?

b)

Como Menocchio constrói os argumentos de suas
respostas?

c)

Menocchio é interrogado sobre questões da criação
do mundo, com base teleológica. Naquele período a
maioria da população não tinha acesso ao ensino, ou
seja, não eram alfabetizadas. Como Menocchio,
sendo um servo, consegue construir essas
argumentações?

Esta atividade tem por objetivo possibilitar uma
reflexão do conteúdo trabalhado durante a primeira
parte da aula, relacionando-o com a situação
política na qual o Brasil está passando atualmente.



Será reproduzido um vídeo que apresenta a
perspectiva da classe dominante, em que atual
presidente da República faz um pronunciamento. A
partir de questões o vídeo será discutido e
comparado.



Vídeo: TEMER; Michel. 1º Pronunciamento de Michel Temer
Presidente, 12 de maio de 2016. Brasília/DF



Quem é sujeito que fala no vídeo e a que
classe pertence?



Sobre quais assuntos Temer fala?



Para Temer, como deve ser a relação entre
classe política e o povo?



Explique o que é esta classe política e seu
significado na sociedade atual?

Considerando o que discutimos e analisamos sobre a
estrutura e a dinâmica das relações sociais do período
medieval, analise a seguinte afirmação: “Assim como
no período medieval os setores populares, o povo
propriamente dito, continua sem direito ao
pensamento crítico e livre, cabe a ele apenas
trabalhar. Antes era para glória de Deus e de seus
senhores, agora pelo progresso do país”.

COLÉGIO ESTADUAL ERON DOMINGUES
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A partir do vídeo de propaganda de um produto e da
reportagem a seguir, vamos responder as questões
referentes a cada um:



Vídeo de propaganda



Qual é a marca que está em evidência nesta
propaganda?



Vocês a conhecem? O que sabem sobre esta
marca e seus produtos?



O que vocês sentem quando assistem uma
propaganda como esta?



Reportagem:

RELATÓRIO ACUSA APPLE, SAMSUNG E SONY DE CONIVÊNCIA COM
TRABALHO INFANTIL
19 de janeiro de 2016
A organização de direitos humanos Anistia Internacional acusou as
empresas Apple, Samsung e Sony, entre outras, de falhar em identificar o
uso de trabalho infantil na produção dos minerais usados em seus
aparelhos.
Em um relatório sobre a mineração de cobalto na República
Democrática do Congo, a Anistia afirma ter encontrado crianças de até 7
anos de idade trabalhando em condições perigosas. O cobalto é
componente vital para as baterias de íon-lítio. As empresas afirmaram que
seguem política de tolerância zero em relação a trabalho infantil.

"Companhias cujo lucro global é de US$ 125 bilhões
não podem realmente alegar incapacidade de verificar de
onde vêm suas matérias-primas essenciais", disse Mark
Dummett, pesquisador nas áreas de negócios e direitos
humanos da Anistia. A República Democrática do Congo
responde por 50% ou mais do total de cobalto produzido no
planeta.
Mineradores trabalhando por longo período neste
segmento da extração mineral enfrentam problemas de
saúde e risco de acidentes fatais, afirma a Anistia. A
organização diz que ao menos 80 mineiros morreram no
subsolo congolês entre setembro de 2014 e dezembro de
2015.

A Anistia também entrevistou crianças que
trabalhariam nas minas do país. Paul, órfão de 14 anos de
idade, começou a minerar aos 12 anos. "Eu fiquei até 24
horas nos túneis. Chegava de manhã e só saía na outra
manhã. Tinha que ir ao banheiro nos túneis. Minha mãe
adotiva planejava me mandar para a escola, mas meu pai
adotivo era contra, e ele me fez trabalhar nas minas", contou
o menino à Anistia.
A Unicef estima que há cerca de 40 mil crianças
trabalhando em minas no sul da República Democrática do
Congo.
Disponível em:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160119_trabalhoinfantil_anistia_rp.
Acesso em 17 de agosto de 2016.



Qual é o tipo de trabalho utilizado na produção
da matéria prima necessária à fabricação de
celulares?



Como podemos caracterizar a relação entre as
empresas de celulares citadas na reportagem
com a República Democrática do Congo?

Leia os documentos a seguir e depois
responda as questões referentes a cada um:

A política colonial europeia, França: Jules Ferry, 1885
[...] As colônias são, para os países ricos, um
investimento de capitais dos mais vantajosos [...] Mas,
senhores, há outro lado mais importante desta questão, que
domina de muito aquele em que acabo de tocar. A questão
colonial é, para os países dedicados pela natureza mesmo de
sua indústria a uma grande exportação como a nossa, a própria
questão de mercados [...] Deste ponto de vista, repito, a
fundação de uma colônia é a criação de um mercado.
Discurso na Câmara dos Deputados, a 28 de julho de 1885.
Journal Officiel, Assemblée Nationale, à Versailles. Débats Parlementaires, 29 juillet 1885.

a)

Em que contexto histórico o discurso acima está
inserido?

b)

Em que sentido a fundação de uma colônia poderia
contribuir para o investimento de capitais
vantajosos e para a criação de um mercado?

c)

Para quem este mercado seria criado?

d)

Quem obteria vantagens com a criação da colônia?

No ano de 1885 Bismark, chanceler da Alemanha, e
Jules Ferry organizaram uma grande conferência reunindo
Alemanha, Grã Bretanha, França, Espanha, Portugal,
Itália, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Império AustroHúngaro, Império Otomano e EUA para estabelecer
arbitrariamente novas fronteiras no continente africano
para regulamentar a dominação colonial dos países
europeus naquele continente.

Ato geral da Conferência de Berlim: 23 de fevereiro de
1885
Em nome de Deus Todo Poderoso. Querendo regulamentar,
num espírito de bom entendimento mútuo, as condições mais
favoráveis ao desenvolvimento do comércio e da civilização em
certas regiões da África, e assegurar a todos os povos as vantagens
de livre navegação sobre os dois principais rios africanos que se
jogam no Oceano Atlântico; desejosos, por outro lado, de prevenir os
mal-entendidos e as contestações que poderiam levantar no futuro
as novas tomadas de posse sobre as costas da África, e ao mesmo
tempo preocupados com os meios para aumentar o bem-estar moral
e material das populações indígenas [...]
JULES FERRY, político francês. Berlim, 23 de fevereiro de 1885.

a)

A partir da leitura do trecho acima, identifique o
que foi a Conferência de Berlim, a partir do ponto
de vista dos povos africanos.

b)

O que o documento quer dizer ao afirmar que era
preciso realizar um acordo entre os países
europeus para “prevenir mal-entendidos e as
contestações” no processo de apropriação do
litoral africano?

c)

Por que a constituição de novos mercados na
África poderia gerar conflitos entre as nações?

Discurso proferido por Karl Liebknecht na plenária do Congresso
Alemão que aprovou a liberação de créditos para o governo iniciar
a Guerra
Meu voto contra o projeto de lei dos Créditos de Guerra do dia
de hoje se baseia nas seguintes considerações: Esta guerra, não é
desejada por nenhum dos povos envolvidos, não foi declarada para
favorecer o bem estar do povo alemão e de nenhum outro. É
uma guerra imperialista, uma guerra pela repartição de importantes
territórios de exploração para capitalistas e financeiros. (...) protesto
contra a guerra, contra aqueles que são responsáveis por ela e que a
causaram, contra aqueles que a dirigem, contra os propósitos
capitalistas para os quais está sendo usada (...)
KARL LIEBKNECHT, deputado do Partido Social Democrata Alemão
BERLIN, 2 de dezembro de 1914.

a)

A que guerra este documento se refere?

b)

De acordo com Liebknecht quais foram as
razões que determinaram a guerra?

c)

O que Liebknecht quer dizer quando afirma:
“esta guerra é imperialista e resultante da
repartição de territórios de exploração para
capitalista e financeiros”?

Vejamos o documentário: “Crise no Congo - Revelando a
Verdade”
A partir das discussões realizadas e das proposições feitas
no vídeo acima responda:
a)

Como podemos explicar os processos envolvidos na
fabricação de produtos de grandes empresas com a
história do imperialismo e sua relação com as guerras
internacionais?
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A partir da charge abaixo responda a questão:

 Qual mensagem está sendo passada por

meio dessa imagem?

Leia o documento a seguir e depois
responda as questões:

Os relatos daqueles que viveram a
Depressão e tiveram oportunidade de escrever
sobre ela costumam ser bastante dramáticos.
Tal é o caso do relato feito por Oscar Ameringer
ao subcomitê da Comissão de Assuntos
Trabalhistas da Câmara dos Deputados dos
Estados Unidos, em 1932.

(...) Enquanto estava em Oregon, o (jornal) Portland Oregonian
lamentava o fato de milhares de ovelhas serem sacrificadas pelos
criadores por não renderem no mercado suficiente para pagar seu
transporte. Enquanto em Oregon os urubus comiam carne de
carneiro, vi pessoas procurando restos de carne nas latas de lixo em
Nova York e Chicago (...) Os fazendeiros estão sendo pauperizados
pela pobreza das populações industriais e as populações industriais
pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem
dinheiro para comprar o produto do outro: consequentemente há
excesso de produção e carência de consumo, ao mesmo tempo e no
mesmo país.
Trecho retirado do livro: História Contemporânea através de textos dos autores Adhemar Marques, Flávio
Berutti e Ricardo Faria – Editora Contexto, 2005, p. 165.

a)

Identifique qual é a visão apresentada no relato
transcrito acima sobre a Grande Depressão?

b)

Quem são os grupos sociais, nos Estados Unidos,
que mais sofreram com a Grande Depressão?

c)

De acordo com o relato acima qual é a razão da crise
vivida nos Estados Unidos nos anos de 1930?

Relacionando a charge apresentada acima com o
relato da crise de 29, responda:

a)

Por que em momentos de crise, como em 1929, há
muita produção de bens, mas as pessoas não
conseguem comprá-los?

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL RONDON
BOLSISTAS: ANA KAROLINE BIAVATI E GIOVANI SOUZA
COORDENADORA: APARECIDA DARC DE SOUZA

A partir da exibição do vídeo-reportagem
“Imigrantes haitianos são vítimas de preconceito e
xenofobia no Paraná” analise e responda as questões:



Link da reportagem: http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2014/10/imigrantes-haitianos-sao-vitimasde-preconceito-e-xenofobia-no-parana.html

a)

Qual a situação apresentada no vídeo?

b)

Quais as discriminações sofridas por
estes imigrantes?

c)

Por que haitianos e haitianas são
discriminados?

A partir do texto abaixo e das imagens a seguir,
responda as questões:
“A partir do final do século XIX a descoberta de
diamantes e ouro na África do Sul chamou o interesse
de potências européias para conquistarem esses
espaços. O conflito entre Inglaterra e Holanda pela
conquista do território africano levou a conquista
inglesa da África do Sul.

ANALISANDO O PASSADO
Em 1910 surgiu a União Sul-Africana, independente e
encabeçada por líderes locais, que elaborou constituição que
estipulava direitos iguais para brancos e negros. Contudo, o
governo que assumiu o poder em 1924 mudou a
constituição, iniciando uma política segregacionista que iria
marcar a África do Sul até a década de 90. Essa política
visava manter a população negra segregada em reservas, ou
seja, o mais distante possível da população branca. Com
essa diretriz, os brancos sul-africanos pretendiam que a
África do Sul permanecesse como um país exclusivamente
branco”.

Tradução:
“O conselho divisional
da área branca do
Cabo, por Secretaria
da Ordem”.

a)

O que as imagens estão retratando?

b)

De que período da história da África do Sul as
imagens se referem?

c)

Qual a intenção do fotógrafo em registrar esses
momentos?

d)

A partir das imagens, como podemos entender a
relação entre negros e brancos?

A partir das reflexões feitas durante a aula e com base na
charge abaixo, responda a questão:

Quais as semelhanças e diferenças entre a
situação das imagens e a situação retrata na
charge?

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL RONDON
Bolsistas: Ana Karoline Biavati e Giovani Souza
Coordenadora: Aparecida Darc de Souza

Analise o vídeo e responda as questões a
seguir:

TSE Jovens Guerreiros 60
Disponível em:
<youtube.com/watch?v=lsEvJdiz__o>

a)

Qual é a visão de vocês sobre o conteúdo
deste vídeo?

b)

Vocês acham que o voto é importante?

c)

Vocês acham que a sociedade valoriza o ato
de votar?

d)

Em sua opinião votar é um direito ou uma
obrigação?

a)

O que a imagem está retratando?

b)

A que período histórico a imagem se refere?

c)

Vocês sabem o que significa o termo
“cabresto”?

d)

Quem era beneficiado e prejudicado com
essa política?

Ato Institucional Nº01
Art. 2º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República,
cujos mandatos terminarão em trinta e um (31) de janeiro de 1966,
será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional, dentro de dois (2) dias, a contar deste Ato, em sessão pública
e votação nominal.
Ato Institucional Nº05
Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as
limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos
políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar
mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Parágrafo único - Aos membros dos Legislativos federal, estaduais e
municipais, que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados
substitutos, determinando-se o quorum parlamentar em função dos
lugares efetivamente preenchidos.

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato,
importa, simultaneamente, em:
I - Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;
II - Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições
sindicais;
III - Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de
natureza política;
IV - Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de
segurança:
a) Liberdade vigiada;
b) Proibição de frequentar determinados lugares;
c) Domicílio determinado;
Disponível em: <www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais>
Visitado em 21 de setembro de 2016.

a)

A que contexto histórico esse documento
pertence?

b)

Sobre qual tema está tratando?

c)

Como funcionava o processo eleitoral nesta
época?

d)

O que justificava a perda dos direitos políticos
com base no Art. 4 do AI-5?

A partir das reflexões feitas durante a aula e
com base nas charges a seguir, responda a
questão:

Como você avalia a importância
do voto na história política do
Brasil?

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL RONDON
Bolsistas: Ana Karoline Biavati e Giovani Souza
Coordenadora: Aparecida Darc de Souza

Analise o vídeo e responda as questões a
seguir:
Trabalhadores em situação de escravidão são
libertados em Ituporang
Disponível em: <g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-diasantacatarina/videos/v/trabalhadores-em-situacao-deescravidao-sao-libertados-emituporanga/2361756/>

a)

De que se trata o assunto retratado na
reportagem?

b)

De acordo com a reportagem, qual o
perfil das pessoas que estão sendo
escravizadas?

a)

Quem são os agentes responsáveis pela
libertação dos trabalhadores escravos?

b)

Na avaliação de vocês existe alguma
semelhança entre o trabalho escravo
apresentado nessa reportagem e o trabalho
escravo existente no Brasil do século XIX?

Leia o texto abaixo e reflita sobre as seguintes
questões:
“Fugiu ao Cirurgião-mor Francisco de Paula Cavalcanti de
Albuquerque o seu escravo mulato de nome Florentino, de
idade de vinte a 22 anos, com os seguintes sinais: mulato
um pouco escuro, cabelos crespos e ruivos nas pontas, os
dentes da frente podres, ambas as orelhas foram furadas
dias antes da sua fuga, o que deve apresentar vestígios,
caso se tenha tapado, tem marcas de surra na bunda, tem
uma cicatriz de golpe a longo do pescoço, e é quebrado de
uma das virilhas.

Este mulato já andou fugido há tempo, e andava embarcado em
uma embarcação do Xalupa de Óbidos com o nome de Antonio
Macapá, foi capturado nesta cidade; fugindo segunda vez, andou na
Escuna Lua Nova de propriedade Luís Martins de Alenquer aonde
passava como fôrro e sempre com o nome de Antonio Macapá. A
pessoa que o capturar e o apresentá-lo (sic) nesta cidade a sr.
Joaquim Mariano de Lemos, ou na vila de Macapá a seu Senhor, ou
ao sr. Procópio Antonio Rola receberá imediatamente 100$000 réis
de gratificação e protesta-se com todo vigor da Lei contra quem lhe
der couto”.
Trecho retirado do livro: O Velho Brado do Amazonas de 23 de maio de 1852.

a)

Qual o contexto de publicação deste relato?

b)

O sujeito descrito estava fugindo de qual
situação?

c)

Como o escravo é descrito? Ele sofria
maltratos?

d) A partir do documento acima, como
podemos avaliar o comportamento dos
escravos diante da exploração imposta pelo
sistema escravista no Brasil do século XIX?

A partir das discussões feitas durante a aula,
reflita e responda a questão abaixo:

a)

Por que no século XIX os negros eram sujeitos da
sua própria libertação e no tempo presente a
população escravizada precisa ser libertada?

