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Apresentação
Este livro, complementar à coleção Ser Protagonista, traz o conteúdo
resumido dos principais tópicos que constituem o programa curricular
do Ensino Médio.
Ele foi organizado sob a forma de temas seguidos de atividades, o que
possibilita ao aluno fazer uma revisão criteriosa do que aprendeu e, ao
mesmo tempo, aferir seu domínio dos assuntos por meio da realização
de uma série de exercícios de vestibular selecionada com precisão para
cada tema.
No final do livro, há um gabarito com respostas, para que o aluno
possa conferir e corrigir os exercícios que realizou.
Edições SM
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Conheça seu livro

Revisão

O Ser Protagonista Revisão retoma
os conteúdos da disciplina e propõe a
resolução de questões dos principais
vestibulares do país.
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 As “idades” da História

 Investigar o passado

Ao estudar o passado, os historiadores organizam o tempo em períodos, eras ou “idades”.
No século XVI, no Ocidente, a História passou
a ser classificada em três períodos: Antiguidade,
Idade Média e Idade Moderna. No século XIX,
a História começou a ser vista como ciência, o
que tornou essa divisão um pouco mais complexa.
Baseando-se em acontecimentos europeus, e de
acordo com a visão europeia, a História ficou dividida da seguinte forma:
Idade Antiga (da criação da escrita, por volta
de 4000 a.C., até a queda do Império Romano do
Ocidente em 476);
Idade Média (da queda do Império Romano
até a ocupação de Constantinopla pelos turcos
em 1453);
Idade Moderna (da queda de Constantinopla
até o início da Revolução Francesa em 1789);
Idade Contemporânea (da Revolução Francesa até a atualidade).
Segundo essa visão, a invenção da escrita deu
início à História. O período anterior aos primeiros registros escritos − por volta de 4000 a.C. −
foi chamado de Pré-História.
Nos dias de hoje, muitos historiadores, embora trabalhem com essa divisão da História,
fazem ressalvas a ela. As duas principais são:
∙ afirmar que a História se inicia com a escrita
seria considerar que povos ágrafos não têm
História;
∙ sociedades de tempos mais remotos seriam
“primitivas”, “inferiores” às mais recentes, o
que não é verdade.

O trabalho do historiador é interpretar, por
meio de pesquisas, o passado humano. Nessa investigação, ele utiliza a metodologia científica
para analisar os vestígios deixados pelas sociedades, chamados de fontes ou documentos.
Durante muito tempo, a História foi estudada apenas com base nas realizações das pessoas
mais poderosas e sob o prisma político. A partir do século XX, os historiadores marxistas começaram a estudar também as questões econômicas. Os pesquisadores da Escola dos Annales,
por sua vez, pensaram o tempo de forma diferente, assinalando que há mudanças de breve,
média e longa durações. Outro campo de investigação da História, conhecido como História das
Mentalidades, estuda a influência das ideias nas
sociedades. A tendência mais recente, porém,
tem sido a de abordar a História por meio da cultura. Essa abordagem une a metodologia marxista
à dos Annales e tem por objetivo a valorização de
diferentes vozes e do papel dos indivíduos como
sujeitos da História.

 O tempo capturado
Ao longo dos séculos e dos milênios, as sociedades produziram muitos registros de sua
história: imagens, textos, utensílios, edifícios,
cidades, etc. Muitos desses registros estão preservados em arquivos públicos, em museus históricos e em museus de arte, ciência, cultura popular, tecnologia, etc. No caso do Brasil, também
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

 As fontes da História
Atualmente, muitos registros de ações e pensamentos humanos são utilizados para investigar o
passado:
∙ fontes escritas (cartas, registros de nascimento, casamento e morte, livros, jornais, etc.);
∙ fontes materiais (objetos, construções, monumentos, meios de transporte, etc.);
∙ fontes iconográficas (desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, etc.);
∙ fontes orais (cantos, lendas, entrevistas, etc.).

 A interdisciplinaridade e a

História

O objeto de estudo da História é o ser humano.
Todo conhecimento que ajude a entendê-lo é útil
à História. Disciplinas sociais, como a Geografia,
a Arqueologia e a Economia, biológicas, como a
Biologia e a Medicina, e exatas, como a Matemática, são exemplos de áreas do conhecimento que
auxiliam a História.
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 História e ficção
O elemento narrativo é a principal semelhança entre
a História e a ficção: ambas relatam fatos. Porém, nem
tudo o que vemos sobre o passado nos filmes, nas novelas e nos romances corresponde à verdade. Muitas
vezes, seus autores se baseiam em acontecimentos passados, mas não têm a preocupação de um historiador,
que é investigar, por meio de métodos científicos, o que
de fato ocorreu. Isso acontece porque o escritor de ficção, diferentemente do historiador, é livre para interpretar a realidade como deseja.

 A origem dos seres humanos
Os ancestrais mais antigos do ser humano, os hominídeos, nasceram na África há milhões de anos. O gênero Australopithecus é o mais antigo já descoberto,
com aproximadamente 4 milhões de anos. Do gênero
Homo foram encontrados fósseis de 2 milhões de anos.
A espécie Homo habilis já fazia instrumentos de pedra.
O Homo erectus aprendeu a controlar o fogo. O Homo
neanderthalensis, o homem de Neandertal, que viveu
entre 200 mil e 30 mil anos atrás, fabricava instrumentos de pedra e enterrava seus mortos.

 O Homo sapiens
Há cerca de 120 mil anos, nasceu na África o Homo
sapiens moderno. Era nômade, vivia da caça e da coleta
de frutos e migrou para outros continentes. No período
Paleolítico, fez os primeiros machados e outros objetos
de pedra lascada. Há cerca de 40 mil anos, começou a
fazer pinturas em cavernas e em rochas a céu aberto –
pintura rupestre.

 A Revolução Neolítica
Por volta de 8000 a.C., o Homo sapiens começou a praticar a agricultura. Com ela, sua vida se transformou. Aos
poucos, ele deixou de ser nômade e se tornou sedentário.
Domesticou alguns animais (porcos, carneiros, cachorros,
etc.) e se fixou em aldeias. Também passou a fabricar cerâmica e a construir depósitos para armazenar a colheita.
Esse período é conhecido como Neolítico.
As aldeias cresceram. Surgiram outras profissões, além
da de agricultor. Algumas aldeias se tornaram cidades. A
necessidade de registrar estoques de alimentos e a troca
de produtos levou à invenção da escrita. Ao mesmo tempo, alguns grupos passaram a controlar o poder político.

 A Idade dos Metais
Por volta de 6000 a.C., o ser humano aprendeu a
técnica de fundir metais – o primeiro deles foi o cobre.
Em seguida, descobriu que era possível misturar cobre
com estanho para produzir bronze, com o qual fazia armas e outros objetos. O ferro só começou a ser forjado
por volta de 1500 a.C.

Kazuyoshi Nomachi/Corbis/Latinstock

O trabalho do historiador e origem
e dispersão dos seres humanos

Cada tema apresenta
uma síntese dos
principais conteúdos e
conceitos estudados,
proporcionando uma
revisão do que foi
estudado durante os três
anos do Ensino Médio.

Pintura rupestre representando pastores e seu gado, c. 1000 a.C.
Sítio arqueológico de Tassili, Argélia.

 A chegada dos seres humanos à

América

Há duas teorias para a ocupação da América: a do
Estreito de Bering afirma que grupos asiáticos teriam
chegado à América através de uma ponte de gelo que ligava a Sibéria ao Alasca há milhares de anos; a do oceano Pacífico afirma que os humanos teriam navegado
das ilhas Polinésias até a América do Sul (há cerca de
50 mil anos, segundo a arqueóloga Niéde Guidon).
Em 1920, foram encontrados vestígios humanos
de 12 mil anos na cidade de Clóvis, Estados Unidos.
Até recentemente, eram considerados os mais antigos
da América. Pesquisas mais recentes, porém, descobriram vestígios anteriores: na Venezuela, o sítio de Taima-Taima, com cerca de 15 mil anos; no Chile, Monte Verde, com cerca de 12 300 anos; no Brasil, Pedra
Pintada, com cerca de 11 300 anos.
Há no Brasil aproximadamente 20 mil sítios arqueológicos. No de Lagoa Santa, Minas Gerais, foi encontrado o fóssil humano mais antigo da América, com cerca
de 11 680 anos e traços de povos africanos ou de aborígenes australianos. Deram-lhe o nome de Luzia.

O trabalho do historiador e origem e dispersão dos seres humanos
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Os povos dos sambaquis
Há cerca de 8 mil anos, povos coletores e caçadores
se fixaram em alguns pontos do litoral brasileiro. Viviam da pesca e da coleta de moluscos. O principal vestígio desses povos são os sambaquis, montes de conchas de até 30 metros de altura. Ali, eles enterravam
seus mortos e objetos de todo tipo.

Povos agricultores da Amazônia
As primeiras sociedades sedentárias do território brasileiro se fixaram na Amazônia há 2 mil anos. Duas delas foram a marajoara e a tapajônica.
A cultura marajoara se desenvolveu entre os séculos V e XV na ilha de Marajó. Cultivava a mandioca e o
arroz-selvagem e praticava a cerâmica.
A cultura tapajônica, ou Santarém, existiu entre os
séculos X e XVII na cidade de Santarém, no Pará. Produzia cerâmica e vivia basicamente da agricultura.
Entre os séculos XIII e XVII, floresceu no Alto Xingu
(Mato Grosso) uma sociedade formada por grandes vilas e aldeias interligadas por estradas.
7

Questões

2. (UFRGS-RS) No último milênio a.C., o Egito foi sucessivamente conquistado
por vários povos.
A esse respeito, considere as seguintes afirmações.
I. Os romanos foram os primeiros a conquistar o Egito, pois contavam com
um aparato militar de poder equivalente ao da civilização africana.
II. Os macedônicos, através de Alexandre, conquistaram o Egito e criaram
uma nova dinastia, a Ptolomaica.
III. Os persas não conseguiram conquistar o Egito, embora seus domínios se estendessem da Índia até a Grécia.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
c) Apenas III.
e) I, II e III.
b) Apenas II.
d) Apenas I e II.
3. (UFPel-RS) Observe atentamente as colunas a seguir sobre a História do Egito e as relacione:
(1) Período Pré-Dinástico
(3) Médio Império
(2) Antigo Império
(4) Novo Império
( ) expansão territorial com anexação da Etiópia, Síria e Fenícia.
( ) unificação do Alto e do Baixo Egito efetuada pelo faraó Menés.
( ) formação dos nomos.
( ) invasão dos hicsos.
A ordem que relaciona corretamente a segunda coluna, em relação à primeira, é a seguinte:
a) 1, 2, 3, 4.
c) 2, 4, 1, 3.
e) 4, 3, 2, 1.
b) 3, 1, 4, 2.
d) 4, 2, 1, 3.

1. Alternativa e.
O Império a que se refere o enunciado da
questão é, naturalmente, o Império Egípcio.
Situado às margens do rio Nilo, ele dependia
das cheias e vazantes do grande rio para o
cultivo agrícola em extensão capaz de satisfazer as necessidades de sua população.
2. Alternativa b.
Liderados por Alexandre, o Grande, os macedônios conquistaram o Egito em 332 a.C. Antes
deles, o Império egípcio fora conquistado pelos
assírios (662 a.C.) e pelos persas (525 a.C.).
Mais tardia, a conquista romana do Império foi
consumada apenas em 30 a.C.

A África Antiga

1. (UFRGS-RS) Na África, durante a Antiguidade, entre 3000 a.C. e 332 a.C., desenvolveu-se o primeiro Império unificado historicamente conhecido, cuja longevidade e continuidade ainda despertam a atenção de arqueólogos e historiadores.
Esse Império:
a) legou à humanidade códigos e compilações de leis.
b) desenvolveu a escrita alfabética, dominada por amplos setores da sociedade.
c) retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível.
d) sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se transmitia exclusivamente pela via paterna.
e) dependia das cheias do rio Nilo para a prática da agricultura.

3. Alternativa d.
A expansão territorial com a anexação da
Etiópia, Síria e Fenícia ocorreu no Novo
Império (item 4); a unificação do Alto e do
Baixo Egito deu início ao Antigo Império (2);
os nomos se formaram no Período Pré-Dinástico (1); a invasão dos hicsos deu início
ao Médio Império (3).
4. Alternativa d.
A presença de Anúbis, o deus de cabeça de chacal, no ato de pesar na balança o coração de um
morto revela a origem egípcia da pintura, confirmada pelo tema e pelos símbolos utilizados,
assim como pelo estilo gráfico e pictórico.

The Metropolitan Museum of Art, Nova Yorque

4. (UFSCar-SP) Analise a imagem.

É correto afirmar que a imagem representa:
a) uma cena do cotidiano dos hititas, na pesagem de mercadorias comercializadas com o povo egípcio.
b) acontecimentos do sonho de Moisés, de libertação do povo hebreu, quando era prisioneiro do faraó egípcio.
c) o início do mundo para os antigos egípcios, quando Nut, deusa do céu e
das estrelas, anuncia sua vitória diante de Chu, deus do Ar.
d) o livro dos mortos dos egípcios, com Osíris à direita e Anúbis ao centro, pesando o coração de um morto para avaliar sua vida.
e) deuses egípcios da época da antiga dinastia ptolomaica: Amóm-Rá à direita,
Thot acima e Set e Aton ao centro.
11

Relacionadas ao tema, questões de vestibulares de
universidades de todo o Brasil contribuem para a
compreensão e fixação dos conteúdos revisados.

Este espaço é
destinado a
resoluções de
exercícios e
anotações.
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O trabalho do historiador e origem
e dispersão dos seres humanos
As “idades” da História
Ao estudar o passado, os historiadores organizam o tempo em períodos, eras ou “idades”.
No século XVI, no Ocidente, a História passou
a ser classificada em três períodos: Antiguidade,
Idade Média e Idade Moderna. No século XIX,
a História começou a ser vista como ciência, o
que tornou essa divisão um pouco mais complexa.
Baseando-se em acontecimentos europeus, e de
acordo com a visão europeia, a História ficou dividida da seguinte forma:
Idade Antiga (da criação da escrita, por volta
de 4000 a.C., até a queda do Império Romano do
Ocidente em 476);
Idade Média (da queda do Império Romano
até a ocupação de Constantinopla pelos turcos
em 1453);
Idade Moderna (da queda de Constantinopla
até o início da Revolução Francesa em 1789);
Idade Contemporânea (da Revolução Francesa até a atualidade).
Segundo essa visão, a invenção da escrita deu
início à História. O período anterior aos primeiros registros escritos − por volta de 4000 a.C. −
foi chamado de Pré-História.
Nos dias de hoje, muitos historiadores, embora trabalhem com essa divisão da História,
fazem ressalvas a ela. As duas principais são:
∙∙ afirmar que a História se inicia com a escrita
seria considerar que povos ágrafos não têm
História;
∙∙ sociedades de tempos mais remotos seriam
“primitivas”, “inferiores” às mais recentes, o
que não é verdade.

O tempo capturado
Ao longo dos séculos e dos milênios, as sociedades produziram muitos registros de sua
história: imagens, textos, utensílios, edifícios,
cidades, etc. Muitos desses registros estão preservados em arquivos públicos, em museus históricos e em museus de arte, ciência, cultura popular, tecnologia, etc. No caso do Brasil, também
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

Investigar o passado
O trabalho do historiador é interpretar, por
meio de pesquisas, o passado humano. Nessa investigação, ele utiliza a metodologia científica
para analisar os vestígios deixados pelas sociedades, chamados de fontes ou documentos.
Durante muito tempo, a História foi estudada apenas com base nas realizações das pessoas
mais poderosas e sob o prisma político. A partir do século XX, os historiadores marxistas começaram a estudar também as questões econômicas. Os pesquisadores da Escola dos Annales,
por sua vez, pensaram o tempo de forma diferente, assinalando que há mudanças de breve,
média e longa durações. Outro campo de investigação da História, conhecido como História das
Mentalidades, estuda a influência das ideias nas
sociedades. A tendência mais recente, porém,
tem sido a de abordar a História por meio da cultura. Essa abordagem une a metodologia marxista
à dos Annales e tem por objetivo a valorização de
diferentes vozes e do papel dos indivíduos como
sujeitos da História.

As fontes da História
Atualmente, muitos registros de ações e pensamentos humanos são utilizados para investigar o
passado:
∙∙ fontes escritas (cartas, registros de nascimento, casamento e morte, livros, jornais, etc.);
∙∙ fontes materiais (objetos, construções, monumentos, meios de transporte, etc.);
∙∙ fontes iconográficas (desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, etc.);
∙∙ fontes orais (cantos, lendas, entrevistas, etc.).

A interdisciplinaridade e a
História
O objeto de estudo da História é o ser humano.
Todo conhecimento que ajude a entendê-lo é útil
à História. Disciplinas sociais, como a Geografia,
a Arqueologia e a Economia, biológicas, como a
Biologia e a Medicina, e exatas, como a Matemática, são exemplos de áreas do conhecimento que
auxiliam a História.
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A origem dos seres humanos
Os ancestrais mais antigos do ser humano, os hominídeos, nasceram na África há milhões de anos. O gênero Australopithecus é o mais antigo já descoberto,
com aproximadamente 4 milhões de anos. Do gênero
Homo foram encontrados fósseis de 2 milhões de anos.
A espécie Homo habilis já fazia instrumentos de pedra.
O Homo erectus aprendeu a controlar o fogo. O Homo
neanderthalensis, o homem de Neandertal, que viveu
entre 200 mil e 30 mil anos atrás, fabricava instrumentos de pedra e enterrava seus mortos.

O Homo sapiens
Há cerca de 120 mil anos, nasceu na África o Homo
sapiens moderno. Era nômade, vivia da caça e da coleta
de frutos e migrou para outros continentes. No período
Paleolítico, fez os primeiros machados e outros objetos
de pedra lascada. Há cerca de 40 mil anos, começou a
fazer pinturas em cavernas e em rochas a céu aberto –
pintura rupestre.

A Revolução Neolítica
Por volta de 8000 a.C., o Homo sapiens começou a praticar a agricultura. Com ela, sua vida se transformou. Aos
poucos, ele deixou de ser nômade e se tornou sedentário.
Domesticou alguns animais (porcos, carneiros, cachorros,
etc.) e se fixou em aldeias. Também passou a fabricar cerâmica e a construir depósitos para armazenar a colheita.
Esse período é conhecido como Neolítico.
As aldeias cresceram. Surgiram outras profissões, além
da de agricultor. Algumas aldeias se tornaram cidades. A
necessidade de registrar estoques de alimentos e a troca
de produtos levou à invenção da escrita. Ao mesmo tempo, alguns grupos passaram a controlar o poder político.

A Idade dos Metais
Por volta de 6000 a.C., o ser humano aprendeu a
técnica de fundir metais – o primeiro deles foi o cobre.
Em seguida, descobriu que era possível misturar cobre
com estanho para produzir bronze, com o qual fazia armas e outros objetos. O ferro só começou a ser forjado
por volta de 1500 a.C.

Pintura rupestre representando pastores e seu gado, c. 1000 a.C.
Sítio arqueológico de Tassili, Argélia.

A chegada dos seres humanos à
América
Há duas teorias para a ocupação da América: a do
Estreito de Bering afirma que grupos asiáticos teriam
chegado à América através de uma ponte de gelo que ligava a Sibéria ao Alasca há milhares de anos; a do ocea
no Pacífico afirma que os humanos teriam navegado
das ilhas Polinésias até a América do Sul (há cerca de
50 mil anos, segundo a arqueóloga Niéde Guidon).
Em 1920, foram encontrados vestígios humanos
de 12 mil anos na cidade de Clóvis, Estados Unidos.
Até recentemente, eram considerados os mais antigos
da América. Pesquisas mais recentes, porém, descobriram vestígios anteriores: na Venezuela, o sítio de Taima-Taima, com cerca de 15 mil anos; no Chile, Monte Verde, com cerca de 12 300 anos; no Brasil, Pedra
Pintada, com cerca de 11 300 anos.
Há no Brasil aproximadamente 20 mil sítios arqueológicos. No de Lagoa Santa, Minas Gerais, foi encontrado o fóssil humano mais antigo da América, com cerca
de 11 680 anos e traços de povos africanos ou de aborígenes australianos. Deram-lhe o nome de Luzia.

O trabalho do historiador e origem e dispersão dos seres humanos

O elemento narrativo é a principal semelhança entre
a História e a ficção: ambas relatam fatos. Porém, nem
tudo o que vemos sobre o passado nos filmes, nas novelas e nos romances corresponde à verdade. Muitas
vezes, seus autores se baseiam em acontecimentos passados, mas não têm a preocupação de um historiador,
que é investigar, por meio de métodos científicos, o que
de fato ocorreu. Isso acontece porque o escritor de ficção, diferentemente do historiador, é livre para interpretar a realidade como deseja.

Kazuyoshi Nomachi/Corbis/Latinstock

História e ficção

Os povos dos sambaquis
Há cerca de 8 mil anos, povos coletores e caçadores
se fixaram em alguns pontos do litoral brasileiro. Viviam da pesca e da coleta de moluscos. O principal vestígio desses povos são os sambaquis, montes de conchas de até 30 metros de altura. Ali, eles enterravam
seus mortos e objetos de todo tipo.

Povos agricultores da Amazônia
As primeiras sociedades sedentárias do território brasileiro se fixaram na Amazônia há 2 mil anos. Duas delas foram a marajoara e a tapajônica.
A cultura marajoara se desenvolveu entre os séculos V e XV na ilha de Marajó. Cultivava a mandioca e o
arroz-selvagem e praticava a cerâmica.
A cultura tapajônica, ou Santarém, existiu entre os
séculos X e XVII na cidade de Santarém, no Pará. Produzia cerâmica e vivia basicamente da agricultura.
Entre os séculos XIII e XVII, floresceu no Alto Xingu
(Mato Grosso) uma sociedade formada por grandes vilas e aldeias interligadas por estradas.
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Questões
1. Alternativa c.
Os historiadores positivistas do século XIX
procuravam encontrar na história leis tão precisas quanto as das ciências exatas. Para eles,
a História como disciplina deveria ter como
fonte de pesquisa apenas documentos escritos. Isso excluía da história as sociedades que
não conheciam a escrita. Foi cunhada, então, a
expressão “Pré-História” para dar conta dessas sociedades. Os historiadores positivistas
tinham também uma concepção linear da história, segundo a qual os povos deveriam passar sempre pelas mesmas etapas. Hoje se sabe
que toda a produção humana, desde os mais
remotos machados de pedra até a internet,
constitui fonte de informação para o historiador e que a história tem inúmeras versões, e
não apenas uma. Sabe-se também que a história não é um processo linear e que os povos
não percorrem sempre as mesmas etapas.

1. (UFPE) Alguns historiadores afirmam que a História iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação
da escrita é denominado Pré-História. Sobre esse assunto assinale a alternativa correta.
a) A História e a Pré-História só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Logo, aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão
presos a uma visão teológica da História.

2. F-V-F-F-F.
Com a fundação da Escola dos Annales, em
1929, os historiadores sob sua influência se
afastaram da simples descrição dos fatos para
abordar os processos históricos de longa duração, em uma perspectiva interdisciplinar, que
abrange outras ciências humanas além da
História, num diálogo fecundo e enriquecedor.

e) Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses, em razão da influência da filosofia iluminista.

3. Alternativa b.
A Escola dos Annales, fundada em 1929 na
França pelos historiadores Marc Bloch e Lucien
Fevbre, rompeu com a tradição positivista, que
enfatizava a história política vista de uma perspectiva linear, factual e eurocêntrica. Em seu
lugar, os historiadores dessa “escola” propunham uma concepção mais abrangente da disciplina, na qual incluíam a história econômica,
a história social e a história cultural. Além disso, eles se distanciaram da visão de curto prazo e da simples descrição dos acontecimentos.
Propuseram uma abordagem de processos de
longa duração para entender a formação e o
desenvolvimento das sociedades, e romperam
a separação entre a História e as outras ciências sociais (Sociologia, Antropologia,
Arqueologia, Ciência Política e Economia), promovendo assim a interdisciplinaridade.
4. Alternativa d.
Foi durante o período Neolítico que se consolidou a divisão natural do trabalho entre homens e mulheres. A alternativa a associa a
Revolução Neolítica à formação do poder político centralizado. Entretanto, os historiadores
situam essa formação em um período posterior, ou seja, durante a Idade dos Metais.

b) Esta afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois ela é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem
para a escrita.
c) Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a História da Pré-História reafirmam a tradição positivista da História.
d) A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a História da
Pré-História, pois o aspecto econômico é considerado um critério muito mais importante.

2. (UFPE) A História pode ser vista como uma grande aventura humana, onde há
buscas e invenções incontáveis. Assinale F (falso) ou V (verdadeiro): a complexidade do ser humano exige do historiador:
 (
uma análise exclusiva dos fatos econômicos para compreender a sua ousadia e capacidade de invenção no tempo.
 (

um estudo mais relacionado com a interdisciplinaridade, com a comunicação entre os diversos saberes existentes.

 (

um reforço constante do ideário da Escola Metódica, baseado na objetividade e na imparcialidade do conhecimento científico.

 (

uma pesquisa estruturada na racionalidade das fontes escritas, sem relações com depoimentos orais ou subjetivos.

 (

um saber específico sobre o tempo, afirmando a concepção positivista de
Comte, linear e progressista, predominante no século XIX.

3. (UPE) A História é uma área do conhecimento que sofreu várias inovações metodológicas no século XX. Essas inovações provocaram mudanças que estão ligadas
à eclosão da Escola dos Annales. Nessa perspectiva, é correto afirmar que:
a) a Escola dos Annales reafirmou os postulados positivistas, reforçando uma
história política como a única perspectiva de análise da sociedade.
b) a produção cultural humana assim como as mentalidades, o imaginário,
o cotidiano e a cultura popular foram vistos como novos interesses de
estudo dos historiadores.
c) a análise econômica desaparece da pauta de temáticas estudadas pela
História após o advento dos Annales.
d) a única preocupação dos historiadores influenciados pelo pensamento dos
Annales se refere à cultura.
e) não existem ainda hoje ecos do pensamento dos Annales nos estudos sobre a história do Brasil.
4. (UFRGS-RS) A denominação “Revolução Neolítica”, cunhada nos anos 1960
pelo arqueólogo Gordon Childe, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar:
a) a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder
religioso.
b) o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo.
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5. (UFPE) Em relação ao momento em que homens e mulheres se colocaram
como seres históricos no mundo, é correto afirmar:
a) A invenção da escrita, da roda, do fogo é o que caracteriza os povos
considerados com história, que se estabeleceram às margens do rio
Nilo, há milhões de anos.
b) A história da humanidade teve início na região conhecida na Antiguidade
por Mesopotâmia, quando se inventou a escrita.

5. Alternativa d.
É difícil estabelecer com precisão em que
momento surgiram os primeiros antepassados
do ser humano. Pesquisas recentes fixam esse
momento entre 6 e 4 milhões de anos atrás.
Foi nesse momento que teve início a história
da humanidade.
6. Alternativa c.
Nenhuma teoria sustenta hoje a origem autóctone dos ameríndios. Além disso, o mapa mostra claramente as rotas de chegada dos seres
humanos à América, o que invalida a explicação da alternativa c.

O trabalho do historiador e origem e dispersão dos seres humanos

c) a instituição privada das terras, com o cultivo de cereais e a criação de animais.
d) o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição de papel
produtivo relevante à mulher.
e) a transição da economia de subsistência para uma economia industrial.

c) As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve
início há um milhão de anos, em várias regiões do globo terrestre, simultaneamente.
d) Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano com os quais teve início a história da humanidade.
e) O elemento preponderante no reconhecimento dos homens e mulheres
como seres históricos é a invenção da linguagem, há 2 milhões de anos,
no continente europeu.
6. (Ufla-MG) Observe o mapa.

N

Prováveis rotas do ser humano para a América
Provável região do surgimento da espécie humana
Fósseis humanos mais antigos do continente

Assinale a alternativa que NÃO se relaciona com as diversas hipóteses de origem do homem americano.
a) O mapa justifica a hipótese de o homem americano apresentar características mongoloides ou pré-mongoloides, povos oriundos da Mongólia e Sibéria que penetraram no continente americano pelo Estreito
de Bering.
b) Segundo o que demonstra o mapa, o homem chegou à América em migrações esporádicas, navegando pelo Pacífico, vindo da Ásia, Polinésia e
Oceania.
c) Segundo o mapa, o homem americano é autóctone, ou seja, surgiu no
próprio continente, embora não exista nenhum fóssil anterior ao Homo
sapiens sapiens.
d) Observando o mapa, fica evidente que o Ser Humano não chegou ao continente americano pelo oceano Atlântico, apesar de esse ser o caminho
mais “curto”.
e) No continente sul-americano, o fóssil mais antigo é de uma mulher conhecida por Luzia, encontrada em 1975 próximo a Lagoa Santa/MG, datada de
11 500 anos.
9
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A África Antiga
Às margens do Nilo
As terras férteis do Nilo atraíram diferentes povos, que passaram a ocupar a região, por volta de
6 a 5 mil anos a.C. Esse processo de sedentarização levou à formação de comunidades tribais conhecidas como nomos. Agrupadas, elas formaram dois
reinos. Por volta de 3100 a.C., o faraó Menés unificou os reinos do Baixo Egito (ao norte, na região do
delta do rio Nilo) e do Alto Egito (mais ao sul, no
vale do rio Nilo), dando origem ao Império Egípcio.
A principal atividade econômica era a agricultura, que propiciou o desenvolvimento de técnicas de irrigação, construções para o armazenamento de água e controle de inundações.

Estado e sociedade
A história do Egito Antigo, após Menés, pode
ser dividida em Antigo, Médio e Novo Império.
No Antigo Império (3100 a.C.–2000 a.C.), o poder era teocrático, ou seja, o faraó era considerado
representante divino. Ao final desse período, a oposição dos nomarcas (chefes dos nomos) levou ao
enfraquecimento do poder do faraó.
O Médio Império (2000 a.C.–1580 a.C.) teve
como principais acontecimentos a retomada do poder dos faraós, a migração dos hebreus para o Egito e
a invasão dos hicsos (povo), militarmente superiores.
No período do Novo Império, que vai dos
anos 1580 a.C. a 1085 a.C., os hicsos foram expulsos do Egito. A partir de 1080 a.C., o Egito sofreu uma série de invasões: pelos assírios; depois
pelos persas; pelo macedônio Alexandre, o Grande; por fim, pelos romanos, em 30 a.C.
A sociedade egípcia era bastante hierarquizada.
No topo estava o faraó, dono de todas as terras e de
tudo o que era produzido. Os sacerdotes, formavam a camada mais elevada e mais culta. Em seguida
estavam os nobres, altos funcionários da administração que auxiliavam na defesa e no comércio.
Os escribas detinham o poder de ler e escrever
os hieróglifos (escrita oficial). Trabalhavam principalmente na cobrança de impostos. Havia ainda
os soldados, recrutados no estrangeiro em troca
de lotes de terra.
Nas camadas inferiores, estavam os artesãos;
os camponeses (felás); os escravos, minoria na
sociedade, prisioneiros de guerra.

Economia e conhecimentos
A economia egípcia tinha por base a agricultura e era controlada pelo Estado. O comércio local era feito por meio de trocas de mercadorias.

O comércio exterior usava argolas de ouro e cobre como moeda. A atividade manufatureira
produzia cerâmica, vidro e tecidos.
Os egípcios desenvolveram conhecimentos em
diversas áreas: praticavam a escrita hieroglífica,
precursora da escrita alfabética; dominavam os
conhecimentos matemáticos (Aritmética e Geometria); a Astronomia permitiu o uso do calendário solar e a identificação de estrelas; a prática
da mumificação levou a avanços na área da Medicina; nas artes, realizaram grandes obras arquitetônicas, pinturas em paredes, produções literárias
e música (uso de instrumentos de corda, sopro e
metal).

Além do Nilo
Além da sociedade egípcia, outros povos fazem
parte da história da África Antiga. Havia grandes
reinos e impérios, bem como agrupamentos nômades e pequenas aldeias.

O Reino de Cuxe
No vale do Nilo, ao sul do Egito, desenvolveu-se,
entre os séculos VII a.C. e II d.C., o Reino de Cuxe,
que teve como principal característica econômica o
comércio. As trocas comerciais realizadas pelos cuxitas eram responsáveis pelo intercâmbio entre os povos que viviam na região central da África e na região
da costa mediterrânea. A relação entre cuxitas e egípcios foi marcada pelas trocas comerciais e por períodos de guerras e dominação.

O Império de Axum
Por volta do século V a.C. surgiram na região
entre o Reino de Cuxe e o mar Vermelho inúmeras cidades fundadas por povos que viviam no sul
da península Arábica. A localização favoreceu o
desenvolvimento de uma sociedade urbana dedicada ao comércio marítimo que promovia o intercâmbio entre o mundo mediterrâneo, a Arábia, a
Índia e o Sudeste Asiático. O governo da cidade
de Axum, com maior poder militar, passou a dominar as demais cidades da região, consolidando
a formação do Império de Axum.
No século VII, os árabes conquistaram a cidade
de Adulis, onde se localizava o principal porto
axumita, e passaram a dominar as rotas comerciais do mar Vermelho.
No mesmo período, a produção agrícola que
abastecia a cidade de Axum decaiu e a população
da cidade diminuiu progressivamente. Em fins do
século VIII, a antiga capital do Império estava reduzida a um simples vilarejo.
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Questões

2. (UFRGS-RS) No último milênio a.C., o Egito foi sucessivamente conquistado
por vários povos.
A esse respeito, considere as seguintes afirmações.
I. Os romanos foram os primeiros a conquistar o Egito, pois contavam com
um aparato militar de poder equivalente ao da civilização africana.
II. Os macedônicos, através de Alexandre, conquistaram o Egito e criaram
uma nova dinastia, a Ptolomaica.
III. Os persas não conseguiram conquistar o Egito, embora seus domínios se estendessem da Índia até a Grécia.
Quais estão corretas?
c) Apenas III.
e) I, II e III.
a) Apenas I.
b) Apenas II.
d) Apenas I e II.
3. (UFPel-RS) Observe atentamente as colunas a seguir sobre a História do Egito e as relacione:
(1) Período Pré-Dinástico
(3) Médio Império
(2) Antigo Império
(4) Novo Império
( ) expansão territorial com anexação da Etiópia, Síria e Fenícia.
( ) unificação do Alto e do Baixo Egito efetuada pelo faraó Menés.
( ) formação dos nomos.
( ) invasão dos hicsos.
A ordem que relaciona corretamente a segunda coluna, em relação à primeira, é a seguinte:
a) 1, 2, 3, 4.
c) 2, 4, 1, 3.
e) 4, 3, 2, 1.
b) 3, 1, 4, 2.
d) 4, 2, 1, 3.

1. Alternativa e.
O Império a que se refere o enunciado da
questão é, naturalmente, o Império Egípcio.
Situado às margens do rio Nilo, ele dependia
das cheias e vazantes do grande rio para o
cultivo agrícola em extensão capaz de satisfazer as necessidades de sua população.
2. Alternativa b.
Liderados por Alexandre, o Grande, os macedônios conquistaram o Egito em 332 a.C. Antes
deles, o Império egípcio fora conquistado pelos
assírios (662 a.C.) e pelos persas (525 a.C.).
Mais tardia, a conquista romana do Império foi
consumada apenas em 30 a.C.

A África Antiga

1. (UFRGS-RS) Na África, durante a Antiguidade, entre 3000 a.C. e 332 a.C., desenvolveu-se o primeiro Império unificado historicamente conhecido, cuja longevidade e continuidade ainda despertam a atenção de arqueólogos e historiadores.
Esse Império:
a) legou à humanidade códigos e compilações de leis.
b) desenvolveu a escrita alfabética, dominada por amplos setores da sociedade.
c) retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível.
d) sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se transmitia exclusivamente pela via paterna.
e) dependia das cheias do rio Nilo para a prática da agricultura.

3. Alternativa d.
A expansão territorial com a anexação da
Etiópia, Síria e Fenícia ocorreu no Novo
Império (item 4); a unificação do Alto e do
Baixo Egito deu início ao Antigo Império (2);
os nomos se formaram no Período Pré-Dinástico (1); a invasão dos hicsos deu início
ao Médio Império (3).
4. Alternativa d.
A presença de Anúbis, o deus de cabeça de chacal, no ato de pesar na balança o coração de um
morto revela a origem egípcia da pintura, confirmada pelo tema e pelos símbolos utilizados,
assim como pelo estilo gráfico e pictórico.

The Metropolitan Museum of Art, Nova Yorque

4. (UFSCar-SP) Analise a imagem.

É correto afirmar que a imagem representa:
a) uma cena do cotidiano dos hititas, na pesagem de mercadorias comercializadas com o povo egípcio.
b) acontecimentos do sonho de Moisés, de libertação do povo hebreu, quando era prisioneiro do faraó egípcio.
c) o início do mundo para os antigos egípcios, quando Nut, deusa do céu e
das estrelas, anuncia sua vitória diante de Chu, deus do Ar.
d) o livro dos mortos dos egípcios, com Osíris à direita e Anúbis ao centro, pesando o coração de um morto para avaliar sua vida.
e) deuses egípcios da época da antiga dinastia ptolomaica: Amóm-Rá à direita,
Thot acima e Set e Aton ao centro.
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A leste do Mediterrâneo
A Mesopotâmia
Região entre os rios Tigre e Eufrates, hoje
ocupada pelo Iraque. Inicialmente, os povos
dessa região viviam em cidades-Estado independentes.

Sumérios e acadianos
No sul, a civilização suméria se formou por
volta de 4000 a.C. Suas cidades-Estado eram
governadas pelos patesi, chefes políticos e religiosos. Os sumérios criaram uma escrita em
forma de cunhas gravadas em placas de barro: a
escrita cuneiforme.
Os acadianos ocuparam o centro da Mesopotâmia. Por volta de 2340 a.C., um de seus reis,
Sargão I, teria conquistado a Suméria e criado
o primeiro Estado unificado da Mesopotâmia.

Babilônios, assírios e caldeus
Por volta de 2000 a.C. os amoritas derrotaram
os acadianos e fundaram o Primeiro Império Babilônico, cuja capital era a Babilônia. Seu principal rei, Hamurábi, reuniu diversas leis no Código
de Hamurábi. Após sua morte, o império foi dominado pelos assírios.
Os assírios também construíram um império,
só destruído no século VII a.C. pelos caldeus. Estes fundaram então o Segundo Império Babilônico. Um de seus reis, Nabucodonosor II, conquistou a Palestina e escravizou muitos hebreus
no cativeiro da Babilônia. Por volta de 539 a.C.,
o Segundo Império da Babilônia foi dominado
pelos persas.

O Império Persa
Em 550 a.C., Ciro, rei da Pérsia, deu início à
expansão do Império Persa. A grande extensão
territorial alcançada por esse império é explicada pelo respeito de Ciro em relação à cultura e
à religião dos povos dominados. Um exemplo
disso é a libertação dos hebreus do cativeiro da
Babilônia.
Mais tarde, o rei Dario I criou quatro capitais
e vinte províncias, as satrapias, administradas
pelos sátrapas. Dario I unificou as leis, os impostos e a moeda (dárico). Foi derrotado na Batalha de Maratona ao tentar dominar a Grécia
em 490 a.C. Seu filho Xerxes continuou a guerra contra os gregos, mas foi derrotado.

Os fenícios
Por volta de 3000 a.C., os fenícios ocuparam o
território do atual Líbano. A proximidade do Mediterrâneo fez com que desenvolvessem a pesca
e o comércio marítimo. Seu artesanato ficou conhecido pela produção de tecidos de cor púrpura.
Estavam organizados em cidades-Estado − as
principais eram Tiro (produtora de tecidos), Biblos (que comercializava papiro egípcio), Sídon e
Beritos (atual Beirute). Desenvolveram um alfabeto fonético, mais prático que a escrita cuneiforme
e os hieróglifos egípcios.
Os fenícios estabeleceram várias colônias no
Mediterrâneo. A mais conhecida foi Cartago, no
norte da África, que se envolveu em várias guerras
com Roma, as Guerras Púnicas.

Os hebreus
Provenientes da Mesopotâmia, por volta de
1250 a.C., os hebreus estabeleceram-se às margens do rio Jordão, em Canaã (atuais Palestina
e Jordânia, principalmente). Eles consideravam
que essa terra lhes tinha sido destinada por Deus.
Depois de um período de seca e fome, os hebreus migraram para o Egito. Sob o domínio dos
hicsos, o Egito propiciou uma vida tranquila aos
hebreus; após a expulsão dos hicsos, eles passaram à condição de escravos. O Êxodo, narrado na
Bíblia, faz referência ao retorno dos hebreus a Canaã, conduzidos por Moisés.
De regresso à Palestina, por volta de 1230 a.C.,
os hebreus retomaram as terras de Canaã, então
dominada por cananeus e filisteus, por volta do
ano 1000 a.C. Davi, um de seus reis, conquistou Jerusalém. Salomão, seu sucessor, expandiu
o comércio exterior e construiu o primeiro templo de Jerusalém, símbolo da religiosidade dos
hebreus.
Após a morte de Salomão, doze tribos que compunham o povo hebreu se dividiram. Duas formaram o Reino de Judá, e as outras dez, o Reino de
Israel. As de Israel foram atacadas pelos assírios, e
a maioria de seu povo foi morta ou escravizada. As
de Judá foram escravizadas por Nabucodonosor II
no Cativeiro da Babilônia.
Os judeus foram libertados desse cativeiro
pelos persas e retornaram a Canaã. A partir de
63 a.C., com a conquista da Palestina pelos romanos, o povo judeu foi expulso de sua terra, episódio conhecido como diáspora.
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“À grande transformação econômica da Idade do Bronze dá-se o
nome de Revolução Urbana. Essa revolução correspondeu à passagem
das comunidades agrícolas autossuficientes para cidades, com comércio e artesanato especializado. A agricultura continuou como a principal
atividade econômica, mas a economia, antes agrícola e pastoril, ganhou
maior diversidade e complexidade com a multiplicação dos ofícios ou
profissões e com o estabelecimento de um sistema regular de trocas. Assim, por volta de 3000 a.C., o Egito, a Mesopotâmia e o Vale do Indo já
não eram mais um conjunto de aldeias de agricultores autossuficientes,
mas constituíam Estados com uma complexa organização social.”
Aquino, R. S. et al. História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades
medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. p. 77-78. Adaptado.

Dos itens a seguir, o único que NÃO pode ser considerado característica da
Revolução Urbana que resultou na formação da Civilização Mesopotâmica
por volta de 3000 a.C. é:
a) a escrita cuneiforme.
b) a metalurgia do bronze.
c) o modo de produção escravista.
d) a arquitetura monumental, com destaque para os “zigurates”.
e) o sistema de Cidades-Estados independentes (Ur, Lagash, Nippur, Umma e outras).
2. (PUC-PR) O Império Babilônico dominou diferentes povos, como os sumérios, os acádios e os assírios. Para governar povos tão diferentes, o rei Hamurábi organizou o primeiro código de leis escritas, o Código de Hamurábi.
“Se um homem acusou outro de assassinato mas não puder comprovar, então o acusador será morto.
Se um homem ajudou a apagar o incêndio da casa de outro e aproveitou
para pegar um objeto do dono da casa, este homem será lançado ao fogo.
Se um homem cegou o olho de outro homem, o seu próprio será cegado. Mas se foi olho de um escravo, pagará metade do valor desse escravo.
Se um escravo bateu na face de um homem livre, cortarão a sua orelha.
Se um médico tratou com faca de metal a ferida grave de um homem
e lhe causou a morte ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. Se a vítima for um escravo, o médico dará um escravo por escravo.
Se uma mulher tomou aversão a seu marido e não quiser mais dormir com ele, seu caso será examinado em seu distrito. Se ela se guarda
e não tem falta e o seu marido sai com outras mulheres e despreza sua
esposa, ela tomará seu dote de volta e irá para a casa do seu pai.”
Assinale a alternativa correta:
a) As leis aplicavam-se somente aos homens livres e que possuíssem propriedades.
b) Estabeleceu o princípio que todos eram iguais perante a lei e por isso um
escravo teria os mesmos direitos que um homem livre.
c) O Código de Hamurábi representava os ideais democráticos do Império
Babilônico.
d) O código tinha como princípio a “pena de talião”, resumida na expressão
“olho por olho, dente por dente”.
e) O código considerava a mulher propriedade do homem e sem direitos.

1. Alternativa c.
Embora houvesse escravos em algumas dessas
sociedades, não era o escravismo que as caracterizava como modo de produção. Grandes
monumentos do Egito, como as pirâmides, por
exemplo, foram erguidas principalmente por
trabalhadores livres e não por escravos.
Alguns historiadores de formação marxista definem a base dessas sociedades como “modo
de produção asiático”. Outros, falam de “civilizações hidráulicas”. Nas últimas décadas, porém, essa expressão vem sendo questionada
por diversos estudiosos.

A leste do Mediterrâneo

1. (Ufes)

2. Alternativa d.
Os “artigos” do Código transcritos no enunciado da questão revelam uma concepção de justiça que seguia o princípio da “pena de talião”
(ou “lei de talião”). É interessante notar que o
Código de Hamurábi concedia à mulher o direito de divórcio.
3. Alternativa d.
A sociedade suméria foi uma das muitas civilizações que floresceram na Mesopotâmia durante a Antiguidade. Situada na região do
Crescente Fértil, a Mesopotâmia dispunha de
terras banhadas pelos rios Tigre e Eufrates,
em excelentes condições para a agricultura.
Foram essas condições que atraíram diversos
povos das regiões circunvizinhas, que ali se
instalaram e ergueram suas primeiras aldeias
autossuficientes. Essas aldeias se transformaram mais tarde em centros urbanos, nos quais
floresceu também o comércio e outras atividades econômicas.

3. (UFSM-RS) A Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade.
Na Antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de:
a) ser ponto de encontro de rotas comerciais de povos de diversas culturas.
b) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da
Idade da Pedra para a Idade dos Metais.
c) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o
crescimento socioeconômico.
d) possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates.
e) abrigar um sistema de rios ideal para locomoção de pessoas e apropriado
para o desenvolvimento comercial.
13
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A Grécia Antiga
Tempos de formação
Situada na península Balcânica, a partir do
século XX a.C. a Grécia Antiga foi ocupada pelos aqueus, eólios, jônios e dórios.
Os aqueus se fixaram no Peloponeso, onde
fundaram cidades-Estado como Micenas. Por
volta de 1200 a.C., os micênios se envolveram
em um longo conflito conhecido como Guerra
de Troia, tema do poema épico Ilíada, atribuído a Homero.
Por volta do século XII a.C., os aqueus foram
expulsos pelos dórios e migraram para outras
regiões. A chegada dos dórios levou a uma forma de organização social muito simples, com
unidades agrícolas de caráter coletivo: os genos.
Pouco a pouco, porém, a sociedade tornou-se
mais complexa. Surgiu assim a pólis, ou cidade-Estado grega. Alguns grupos se apossaram da
maior parte das terras, formando uma aristocracia agrária.
No século VIII a.C., os gregos fundaram diversas colônias em vários lugares do Mediterrâneo. Por volta do século V a.C., as cidades-Estado mais importantes da Grécia eram Atenas
e Esparta.

Esparta e Atenas
A economia de Atenas estava baseada no comércio marítimo. Suas terras cultivadas eram controladas pelos eupátridas, que formavam a aristocracia rural. Abaixo deles estavam os demiurgos
(artesãos) e os pequenos proprietários. Havia também os metecos (estrangeiros), comerciantes sem
direitos políticos. Também não desfrutavam desses direitos escravos e mulheres.
Essas desigualdades provocaram alguns conflitos sociais em Atenas. Surgiram líderes políticos com muito poder que adotaram medidas
contra os eupátridas. Eram chamados de tiranos. Em 506 a.C., o legislador Clístenes afastou a aristocracia rural do poder, que passou a
ser exercido pelos cidadãos. Estes tomavam decisões na assembleia. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos.
Esparta, ao contrário, era uma sociedade militarizada. Situada no Peloponeso, seus habitantes descendiam dos dórios. Os proprietários

de terra, os esparciatas, formavam o grupo dominante. Comerciantes, artesão e camponeses,
conhecidos como periecos, moravam na periferia da cidade. Na base da sociedade estavam os
escravos.
Esparta era governada por dois reis (diarquia).
Contava com um conselho de ancião (Gerúsia)
e uma assembleia de cidadãos. Os éforos, junta
formada por cinco cidadãos eleitos anualmente,
administravam a cidade.

A época clássica
A Grécia viveu seu período clássico no século V a.C., que foi marcado por avanços nas artes, filosofia, letras e ciências. Nessa época de
ouro, ocorreram também muitas guerras, que
a conduziram, no século seguinte, ao domínio
macedônico.
As guerras entre os gregos e os persas
iniciaram‑se sob o reinado de Dario I, rei persa
que, sem sucesso, tentou ocupar Atenas. O sucessor de Dario I, Xerxes, tentou novas investidas contra os gregos, porém foi derrotado em
479 a.C.
Temerosas de novas ameaças, Atenas e outras
cidades-Estado organizaram a Liga de Delos, arrecadando dinheiro, soldados e navios para a
defesa do território. No entanto, Atenas desviou
recursos para reconstruir‑se, e foram tantas as
obras e os incentivos à cidade que esse período ateniense ficou conhecido como século de
ouro, sobretudo quando esteve sob o governo
de Péricles.
Para opor-se à hegemonia de Atenas, Esparta aliou‑se a outras cidades, formando a Liga do
Peloponeso. Iniciou-se, assim, a Guerra do Peloponeso, que teve como resultado a hegemonia de Esparta e, tempos depois, a de Tebas. As
disputas entre as cidades-Estado enfraqueceram
o mundo grego.
Foi Felipe II, rei da Macedônia, quem iniciou
sua expansão sobre as cidades-Estado gregas.
Alexandre, o Grande, seu filho, deu continuidade às conquistas, dominando ainda o Egito, a
Pérsia e parte da Índia. Seu objetivo era integrar
as culturas ocidentais e orientais, o que originou
a cultura helenística.
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2. (UFC-CE)
“Na cidade grega antiga, ser cidadão não significava apenas fazer parte
de uma entidade ‘nacional’, mas também participar numa vida comum.”
Mossé, Claude. O cidadão na Grécia antiga. Lisboa: Edições 70, 1999. p. 51.

Tomando por base a afirmativa acima, pode-se compreender corretamente
que a vida na pólis, para o cidadão, significava:
a) romper com a religião e os mitos e adotar o modo de vida proposto pelos filósofos,
o de disseminar a filosofia e a democracia para todas as cidades-estado gregas.
b) realizar o ideal grego de unificação política, militar, geográfica, econômica, religiosa e cultural de todas as cidades-estados e assim suprimir as tiranias e as oligarquias.
c) exercer obrigatoriamente uma magistratura ao longo da vida, pois o aprendizado político por todos representava a garantia do bem-estar social e da
manutenção da democracia.
d) formar um corpo de súditos cujas decisões políticas se orientavam para
a manutenção do poder econômico e religioso das famílias detentoras de
frotas que comercializavam pelo Mediterrâneo.
e) integrar uma comunidade que visava ao seu bem comum por meio de
decisões políticas, da adoção de uma defesa militar e de práticas religiosas
que buscavam benefícios e proteção dos deuses da cidade.
3. (PUC-RS) Para responder à questão, considere as afirmativas a seguir, sobre
a cidade-estado (pólis), base da organização sociopolítica da Grécia Antiga.
I. Esparta, que englobava as regiões da Lacônia e da Messênia, e Atenas, que
correspondia a toda a região da Ática, eram exceções quanto à grande dimensão territorial, se comparadas à maioria das demais cidades-estado.
II. As cidades-estado consolidaram suas estruturas fundamentais no chamado período arcaico da história grega e conheceram sua máxima expressão
política e cultural durante o período clássico.
III. A acrópole, parte alta da zona urbana da pólis, concentrava as atividades
econômicas essenciais para o sustento material da cidade, suplantando a
produção agrícola da zona rural nesse setor.
IV. As cidades-estado formavam unidades politicamente autônomas e economicamente autossuficientes, não tendo desenvolvido processos significativos de
expansão territorial por colonização de novas áreas até o período helenístico.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.

1. Alternativa c.
A democracia grega teve sua máxima expressão
em Atenas, no Período Clássico. Era uma democracia direta, caracterizada pelas decisões tomadas pelos cidadãos em assembleias. Outra de
suas características era a escravidão. Além dos
escravos, não eram considerados cidadãos as
mulheres e os estrangeiros. Dessa forma, embora algumas diferenças entre as pessoas tenham
sido eliminadas, a democracia grega manteve
as desigualdades econômicas e sociais.

A Grécia Antiga

1. (UPE) Construir uma relação solidária entre as pessoas faz parte do fazer
político humano. As experiências feitas são múltiplas.
Na Grécia, nos tempos da democracia:
a) houve êxito na quebra das hierarquias e na vitória de princípios de igualdade social para crescimento econômico.
b) extinguiu-se a escravidão e criaram-se alternativas de trabalho para todos,
seguindo os ensinamentos de Platão e Aristóteles.
c) buscou-se diminuir as diferenças entre as pessoas, mas não se acabaram
as hierarquias sociais nem as desigualdades econômicas.
d) efetivou-se a aristocracia no poder, apesar da grande astúcia política dos
monarcas e das assembleias populares.
e) havia grandes semelhanças com a democracia contemporânea, afirmando
valores universais e definindo direitos sociais.

2. Alternativa e.
A Grécia Antiga não constituía um Estado unificado como o Egito, por exemplo. Era composta
por cidades-Estado (as póleis) que tinham em
comum a língua, a cultura e a crença em que
descendiam de um único ancestral. Cada pólis,
contudo, tinha sua própria estrutura política,
sua forma de governo e seus deuses. Essas cidades guerreavam entre si com muita frequência. Entretanto, havia entre elas sentimentos
comuns de identidade, que as levavam a se
aliarem contra inimigos externos, como ocorreu nas Guerras Greco-Pérsicas (490-448 a.C.).
Em cada pólis, os cidadãos tinham a percepção de integrar uma comunidade voltada para
o bem comum, embora nem todas as pessoas
tivessem acesso às decisões políticas.
3. Alternativa a.
Não se sabe ao certo em que momento se formaram as primeiras póleis, mas a maioria dos
historiadores afirma que esse momento ocorreu durante o Período Arcaico, entre os séculos
VIII e VI a.C. Mas foi no Período Clássico (século V a.C.) que elas atingiram seu apogeu. Entre
as cidades-Estado gregas, as de maiores dimensões territoriais eram Atenas e Esparta.
4. Alternativa c.
O conflito a que se refere o enunciado da
questão foi a Guerra do Peloponeso (435-404
a.C.), entre Esparta e Atenas. Nesse conflito,
os persas apoiaram os espartanos contra os
atenienses. Extremamente desgastante para
as duas póleis, ele marcou o início do enfraquecimento das cidades-Estado gregas.

4. (FGV-SP)
“Quando diminuiu a ameaça persa, o ódio ao imperialismo ateniense
cresceu particularmente entre os espartanos e seus aliados, que criaram
(...) uma força militar terrestre, e se decidiram pela guerra por sentirem
sua independência ameaçada pelo imperialismo de Atenas. A guerra representou o suicídio da Grécia das pólis independentes”.
Campos, Flávio de; Miranda, Renan Garcia. Oficina de História: História integrada.

O texto apresenta:
a) as Guerras Médicas.
b) a Guerra de Troia.
c) a Guerra do Peloponeso.

d) a Primeira Guerra Púnica.
e) a Segunda Diáspora Grega.
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Roma: a cidade e o Império
A monarquia
Roma foi fundada no século VIII a.C., como resultado da reunião de algumas aldeias. Sua primeira forma de organização foi a Monarquia. Era então uma cidade-Estado. O poder era controlado
pelos patrícios, grandes proprietários de terra. Em
509 a.C., os patrícios se rebelaram contra o rei e o
expulsaram do poder. Tinha início a República.

A República
Sob a República, a sociedade romana estava dividida em patrícios, plebeus (pequenos proprietários, comerciantes e artesãos), clientes (ex-escravos
protegidos por patrícios) e escravos.
O poder supremo era controlado pelo Senado,
formado apenas por patrícios. Havia também a
Assembleia Centuriata (formada pelo exército) e
a Assembleia Tribal, formada por civis que elegiam
alguns magistrados, membros do poder Executivo.
Os plebeus quase não participavam da vida política. Descontentes com essa e outras desigualdades,
eles se revoltaram várias vezes. Como resultado, eles
fizeram conquistas como a Lei das Doze Tábuas,
o fim da escravização por dívidas e o direito de eleger Tribunos da Plebe.
Nesse período, o exército romano invadiu e
conquistou pouco a pouco toda a península Itálica, venceu e conquistou Cartago (cidade-Estado
no norte da África) nas Guerras Púnicas e ocupou
a península Ibérica. O número de escravos (prisioneiros de guerra) aumentou assombrosamente.
Em 133 a.C., o Tribuno da Plebe Tibério Graco
propôs a realização de uma reforma agrária, mas foi
assassinado a mando dos patrícios. Seu irmão, Caio
Graco, foi eleito Tribuno da Plebe e assumiu sua
causa. Foi também levado à morte pelo patrícios.
Para conter as crises, o Senado colocou militares
no poder. Dois deles foram Mário e Sila. Em 60 a.C.,
os generais Crasso, Pompeu e Júlio César elegeram-se senadores e se uniram para organizar um governo que seria chamado de Primeiro Triunvirato.

O Império
Com a morte de Crasso, Júlio César venceu
Pompeu na guerra e assumiu o poder. Os senadores reagiram e alguns deles o mataram em 44 a.C.
Em resposta, seus aliados Marco Antônio, Lépido e
Caio Otávio organizaram o Segundo Triunvirato.

Mas eles também se desentenderam. Após derrotar
Lépido e Marco Antônio, Otávio foi proclamado
Imperador e passou a ser chamado de Augusto
(adorado como um deus).
O exército romano foi fundamental para a expansão e manutenção das fronteiras do Império.
Na base estavam os legionários (soldados). Cada
legião (unidade do exército) reunia cerca de 8 mil
legionários, mais cavaleiros e máquinas de guerra.

O fim do mundo antigo
O século II foi o auge do expansionismo romano, cujo território se estendia do norte da África
ao mar do Norte, da península Ibérica à Mesopotâmia. Porém, a partir do século III, o Império Romano entrou em crise. Entre as causas dessa crise
estavam:
∙∙ diminuição das conquistas territoriais e do
número de escravos;
∙∙ substituição dos legionários por guerreiros
germânicos;
∙∙ crises na produção e na arrecadação de impostos;
∙∙ inflação;
∙∙ guerras civis por disputa de poder;
∙∙ enfraquecimento do comércio, o que levou ao
abandono das cidades e à intensificação da vida
rural em torno das vilas controladas por grandes proprietários.
Na tentativa de conter a crise, o imperador Diocleciano instituiu a tetrarquia: em 284 dividiu o
Império em quatro regiões, mas não obteve bons
resultados.
Constantino, em 306, unificou novamente o
Império e construiu uma nova capital, Constantinopla, buscando reavivar o comércio e a vida
urbana. Além disso, permitiu a prática do cristianismo, religião que ganhava muitos adeptos entre as camadas mais baixas devido à mensagem
de igualdade.
O imperador Teodósio se converteu ao cristianismo e, em 391, tornou-o a religião oficial
de Roma. Dividiu ainda o Império Romano em
duas partes: Ocidente e Oriente, mas as levas de
povos germânicos já pressionavam as fronteiras
romanas.
Em 476, os hérulos invadiram Roma e depuseram o último imperador, Rômulo Augusto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente.
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Plutarco. Vida de Tibério e de Caio Graco. In: Arruda; Piletti. Toda a História. São Paulo:
Ática, 2008. p. 76. v. 1.

O texto aponta as modificações na estrutura fundiária da Itália, no século II a.C.
Sobre essas transformações, é incorreto afirmar:
a) A substituição dos camponeses por escravos, nas terras da península Itálica, está relacionada com a expansão militar romana e com o aumento da
oferta de escravos.
b) O Senado romano, dominado pelo patriciado, barrou a formação de latifúndios com mão de obra escrava, pois entendeu que essa mudança alterava a base social da sociedade.
c) O Senado romano, controlado por grandes proprietários de terra, viu de
forma favorável a formação do latifúndio escravista e o desmantelamento
das unidades de produção camponesa.
d) A vitória militar sobre Cartago e a expansão territorial pelas terras banhadas pelo Mediterrâneo favoreceram o aumento da oferta de mão de obra
escrava no mercado romano.
e) A expansão político-militar da República romana pelo Mediterrâneo teve
implicações no sistema socioeconômico e transformou as relações da sociedade com o meio ambiente da península itálica.
2. (PUC-PR)
“Os animais da Itália possuem cada um sua toca, seu abrigo, seu refúgio. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália estão
à mercê do ar e da luz e nada mais: sem lar, sem casa, erram com suas
mulheres e crianças”.

1. Alternativa b.
A alternativa é incorreta porque o Senado, composto por patrícios, nunca impediu a formação
de latifúndios com mão de obra escrava. Ao
contrário, como mostra o texto, o processo de
concentração fundiária em Roma não encontrou
obstáculos que não pudessem ser destruídos
pelos senadores. Quando o tribuno da plebe
Tibério Graco tentou reagir contra esse processo, foi assassinado em pleno Senado. Da mesma
forma, seu irmão Caio Graco, também tribuno
da plebe, foi levado mais tarde ao suicídio pelos
senadores ao tentar retomar as propostas do irmão no sentido de limitar a excessiva concentração de terras nas mãos dos patrícios.

Roma: a cidade e o Império

1. (UFSM-RS)
“Os romanos costumavam vender uma parte das terras conquistadas,
anexar outras e arrendá-las aos cidadãos que nada possuíssem, mediante um
ligeiro censo (renda anual) ao tesouro público. Os ricos, porém, tinham conseguido apoderar-se dessas terras; eis por que foi feita uma lei que proibia a
todos os cidadãos ter mais de 125 hectares. Mas os ricos conseguiram a obtenção de terras sob nomes de empréstimos; por fim, tomaram-nas abertamente
em seu nome, então os pobres, espoliados da sua posse, trataram de evitar o
serviço militar e a criação de filhos. Assim, a Itália seria em breve despovoada
de habitantes livres e cheia de escravos bárbaros que os ricos empregavam na
cultura das terras, para substituir os cidadãos que haviam expulsado delas.”

2. Alternativa b.
As conquistas territoriais por meio da guerra
proporcionaram à República Romana e, mais
tarde, ao Império, gigantescos contingentes de
escravos. Ao mesmo tempo, os patrícios obtiveram mais terras, enquanto a plebe tornava-se mais pobre. Cresciam assim as desigualdades sociais e o abismo entre ricos e pobres.
3. Alternativa b.
No início de sua história (período monárquico),
o número de escravos em Roma era relativamente pequeno. Sob a República (509-27 a.C.),
os romanos se lançaram a diversas guerras de
conquista, por meio das quais expandiram seu
território e escravizaram milhares de pessoas
entre os povos subjugados. Enviados a Roma,
esses escravos eram na sua maioria encaminhados para grandes propriedades rurais pertencentes aos patrícios. Outra parte ia trabalhar nas cidades nas mais diversas atividades.
Dessa forma, a economia romana passou a depender cada vez mais da mão de obra escrava.

Estas são palavras de Tibério Graco, político romano do século II a.C.

Nesse contexto da história de Roma, podemos afirmar que:
a) Roma encontrava-se num período de paz e prosperidade resultado da política da “Paz Romana” promovida pelo regime imperial.
b) Resultado das expansões territoriais, Roma tornou‑se superpopulosa, apesar de rica, acentuaram-se as diferenças sociais, de um lado uma aristocracia privilegiada que vivia em meio a festas e mordomias e por outro a
maior parte da população vivia na mais absoluta miséria.
c) Esse é um período que coincide com a tentativa de estabelecimento de
um regime democrático em Roma, por modelo e influência da política
ateniense de Péricles.
d) Nessa época Roma enfrentava as dificuldades das Guerras Médicas em que
disputava o território cartaginês com os persas.
e) Nesse período a sociedade romana vivia uma situação de decadência da
autoridade central e declínio das atividades comerciais, resultado principalmente da disseminação do cristianismo.
3. (UFRGS-RS) Durante a República Romana, a escravidão aumentou consideravelmente sua importância na sociedade e na economia, contribuindo para a
crescente dependência da República Romana em relação à mão de obra escrava.
A dependência da mão de obra escrava na República Romana devia-se:
a) à expansão das grandes propriedades e ao aniquilamento da pequena propriedade rural.
b) às guerras de conquista empreendidas por Roma, as quais contribuíram
decisivamente para o predomínio dessa relação de trabalho.
c) à inexistência de mão de obra livre e ao desinteresse da população pelos
trabalhos manuais.
d) aos conflitos entre patrícios e plebeus na luta pela terra.
e) à necessidade de ampliação da oferta de mão de obra para o desenvolvimento do artesanato.
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A Idade Média
A partir do século III, o Império Romano do
Ocidente começou a ser invadido por povos germânicos, vindos do norte e do leste do Império.
Alguns desses povos se incorporaram à sociedade romana de forma pacífica. Tornaram-se então federados do Império. Foi o caso, por
exemplo, dos francos. A partir de 400 d.C.,
metade dos soldados do Império era formada
por germânicos.
Em meados do século IV, chegou ao leste da Europa um povo nômade vindo do Oriente. Eram os
hunos, que empurraram os povos germânicos para
oeste. Assim, entraram no território romano os ostrogodos, os visigodos, os suevos, os vândalos, e
outros. Em 476, Odoacro, rei dos hérulos invadiu
Roma e depôs o imperador Rômulo Augústulo.
Diversos reinos germânicos se formaram no
território ocupado: o Reino Franco na Gália; o
Reino Visigodo na península Ibérica; o Reino
Ostrogodo na península Itálica, etc. Em 496,
Clóvis, rei dos francos, se converteu ao catolicismo e tornou-se aliado da Igreja de Roma.
A fusão de tradições romanas e germânicas daria origem ao mundo feudal. Esse processo começou com a ruralização da sociedade. Por um lado,
as invasões germânicas aceleraram a fuga das pessoas para o campo; por outro, estabeleceu-se a ligação entre o trabalhador e a terra, base da servidão feudal.

O feudalismo
A sociedade feudal foi marcada pela influência da Igreja católica, cujos sacerdotes formavam
o clero. A nobreza era o grupo social dominante. Seus integrantes eram grandes proprietários de
terras. Por meio da investidura de cavaleiros, alguns guerreiros podiam se tornar nobres.
Na base da sociedade estavam os servos, os escravos e os homens livres pobres. Os servos estavam
ligados ao feudo. Trabalhavam para o senhor feudal
e para sua subsistência. A escravidão era praticada
em pequena escala em alguns lugares. Os homens
livres pobres eram pequenos proprietários.
O feudo era a grande propriedade autossuficiente. Às vezes, o senhor feudal cedia parte de
suas terras a outro nobre, seu vassalo. Com essa
medida, ele se tornava suserano.

Por volta do ano 1000, a sociedade feudal estava
dividida em três ordens: clero, nobreza e servos.
Biblioteca Britânica, Londres, Inglaterra

Os reinos germânicos

Iluminura do século XIII que representa a sociedade feudal.
À esquerda, um clérigo, no centro, um nobre, e, à direita, um
camponês.

O Império Bizantino
Ao contrário do Império do Ocidente, o Império
Romano do Oriente não foi conquistado pelos povos germânicos. Sua capital era Constantinopla,
fundada em 330 sobre uma antiga povoação chamada Bizâncio.
Durante o governo de Justiniano (527-565), o
Império Bizantino expandiu suas fronteiras e retomou parte do antigo Império do Ocidente (norte
da África, península Itálica, etc.). Justiniano reuniu ainda as leis romanas em uma coleção conhecida como Código de Justiniano.
O Império Bizantino professava o cristianismo.
Seu chefe era o bispo de Constantinopla, o patriarca. Entre os séculos VIII e IX, alguns religiosos se opuseram à adoração de imagens (ícones)
e chegaram a destruí-las. Eram os iconoclastas.
Em 843, os ícones voltaram a ser cultuados.
Em 1054, as disputas entre o papa e o patriarca
levaram à divisão da Igreja católica em duas: Igreja
Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Foi o Cisma do Oriente.
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Reinos do Ocidente

França Central e França Oriental (mais tarde, Reino
Germânico).

Em 732, os francos, sob o comando de Carlos Martel,
detiveram o avanço árabe em território europeu na Batalha de Poitiers. Carlos Martel era prefeito do palácio,
mas seu filho, Pepino, tornou-se rei dos francos. Seu
neto, Carlos Magno, também rei dos francos, conquistou muitas terras e, aliado à Igreja, fundou o Império
Carolíngio, recebendo do papa a coroa de imperador
no ano de 800.
Após a morte de Carlos Magno, o trono foi ocupado por seu filho, Luís, o Piedoso. Morto Luís, seus filhos
– Lotário, Carlos e Luís – passaram a disputar a coroa.
Depois de uma guerra civil, em 843, o Tratado de Verdum dividiu o Império em três partes: França Ocidental,

O Sacro Império Romano-Germânico
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A Idade Média

Com a divisão, o território do antigo Império Carolíngio passou a ser atacado por povos invasores. No Reino Germânico, Oto I venceu esses invasores. O papa,
que estava sob sua proteção, o coroou imperador do
Ocidente. Com isso, seu reino passou a se chamar Sacro
Império Romano-Germânico.
A autoridade de Oto e de seus sucessores se estendia também à Igreja, pois nomeavam bispos e abades
(investidura). Com o fortalecimento do papado a partir do século XI, porém, a Igreja retirou do imperador
sua autoridade religiosa.
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Fonte de pesquisa: Arruda, José Jobson de A. Atlas histórico básico. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. p. 15.

O Islã
A formação do islamismo
No começo do século VI, a península Arábica, de
terras desérticas, era ocupada por tribos nômades que
viviam principalmente do comércio e da criação de
ovelhas e camelos. A cidade de Meca era um grande
centro comercial. Ali estava também a Caaba, templo
no qual as diversas divindades tribais eram adoradas.
Maomé (Muhammad) nasceu em Meca em 570. Segundo a tradição, Maomé tornou-se o profeta de uma
nova religião, o islamismo, depois de receber revelações do arcanjo Gabriel. Pregou a existência de um
deus único, Alá, realizando as primeiras conversões
por volta de 613. Os comerciantes de Meca, temerosos
de que essa nova crença atrapalhasse as peregrinações
religiosas à cidade, iniciaram uma perseguição a Maomé, que fugiu para Yatreb (Medina). Esse episódio ficou conhecido como Hégira. O ano em que ocorreu,
622, marca o início do calendário muçulmano.

Maomé tornou-se líder político e religioso dos muçulmanos, difundindo o islamismo pacífica e militarmente pela península Arábica. Após sua morte, em
632, foi sucedido por califas, chefes políticos e religiosos da comunidade islâmica. Abu Bakr foi o primeiro
dos califas.

A expansão islâmica
No califado de Abu Bakr (632-634), o islamismo unificou todas as tribos da península Arábica. Omar Ibn al-Khattab (634-644), seu sucessor, estendeu a fé islâmica
aos impérios vizinhos. O sucesso da expansão islâmica
está associado à tolerância aos povos dominados, que
podiam manter suas religiões e tradições.
Após a morte do terceiro califa, um parente de Maomé – representante do grupo xiita – e um parente do último califa e governador da Síria disputaram a sucessão
do califado. Este último assumiu, dando início à dinastia Omíada. A capital foi transferida de Medina para
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Damasco, o cargo de califa tornou-se hereditário e a língua oficial passou a ser o árabe. A expansão islâmica
alcançou então o norte da África e a península Ibérica.
Novas divergências surgiram entre os partidários dos
descendentes de Maomé (xiitas) e os dos califas (sunitas).
Em 749, após várias rebeliões, a dinastia Omíada foi derrubada, e Abu’l Abbas, parente de Maomé, assumiu, dando início à dinastia Abássida. Bagdá se tornou a capital,
e o Império Islâmico sofreu sua primeira divisão de poder.
Na península Ibérica, chamada pelos conquistadores
islâmicos de Al-Andalus, um sobrevivente da dinastia
Omíada organizou o califado de Córdoba, independente da dinastia Abássida. Em pouco tempo, a região tornou-se uma das mais importantes do Império.
A dinastia Abássida continuou sua expansão para o
leste, avançando sobre os atuais territórios do Paquistão
e do Afeganistão e sobre o noroeste da Índia, além das
ilhas do Mediterrâneo e de áreas da Ásia Menor. O surgimento de novos califados em territórios que pertencem atualmente ao Egito, à Tunísia e ao Irã levou à fragmentação política do Império Islâmico. Cada um dos
califados tinha características culturais e políticas próprias, mas todos se mantinham unidos pelo islamismo.

Os princípios do Islã
O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, escrito
pelos seguidores de Maomé com base nos relatos orais do
profeta. Seus escritos seriam a própria palavra de Deus revelada a Maomé e descrevem a origem do Universo e dos
seres humanos, assim como os princípios e as práticas que
devem ser adotados pelos fiéis. Os cinco princípios básicos
do islamismo, a serem seguidos por todo muçulmano, são:
∙∙ a profissão de fé (shahada), ou seja, a crença em
Alá como único Deus e no profeta Maomé;
∙∙ as cinco orações diárias (salat), voltadas para Meca;
∙∙ o pagamento de um tributo anual (zakat), proporcional aos rendimentos do muçulmano, destinado
à caridade;
∙∙ o jejum (sawn) durante o mês sagrado de Ramadã
(o nono do calendário muçulmano);
∙∙ a peregrinação (hadj) a Meca, uma vez na vida.

Cultura e arte islâmicas
À medida que os muçulmanos conquistavam novos
territórios, procuravam compreender e assimilar a cultura e o conhecimento dos povos dominados. Os sábios islâmicos traduziam obras de matemática, física,
filosofia, arquitetura e medicina, muitas vezes formulando novas teorias. Essa literatura circulava por todo o
Império, e foi graças às traduções desse material que o
mundo cristão conheceu grande parte dela.
A produção artística do mundo islâmico também sofreu influência dos povos conquistados. Nas artes plásticas, duas linhas se destacaram:
∙∙ a religiosa, que, segundo a tradição muçulmana,
não podia representar figuras humanas e animais e

que deu origem a uma arte geométrica (arabescos)
e a uma caligrafia artística (de textos do Alcorão);
∙∙ a laica, com figuras em miniatura que ilustravam
produções literárias e científicas.
A construção de mesquitas e palácios foi a principal
realização arquitetônica do Império Islâmico. Na literatura, a difusão da língua árabe e o contato com outros
povos e culturas permitiram o desenvolvimento de diferentes textos, como os filosóficos, as poesias e os romances. As mil e uma noites tornou-se a obra literária
mais famosa da escrita árabe.

As cruzadas
Em 1095, o papa Urbano II convocou os cristãos a
conquistar Jerusalém, a Terra Santa, que havia caído sob
o domínio dos muçulmanos. Diversas expedições militares foram organizadas na Europa para cumprir esse
objetivo. Conhecidas como cruzadas, foram no total
oito expedições entre 1096 e 1270.
Embora não tenham atingido seu objetivo, as cruzadas contribuíram para estimular o comércio e o intercâmbio entre o Ocidente europeu e o Oriente.

A expansão do comércio
A partir do século XI, a população europeia voltou a
crescer, graças ao fim das invasões e ao aumento da produtividade agrícola, com a invenção da charrua (arado
de ferro) e dos moinhos de água e de vento (para moer
grãos e transportar água).
O crescimento da população favoreceu o comércio e
a formação de feiras e cidades, nas quais um novo grupo
social, a burguesia, começava a enriquecer.
Durante a Alta Idade Média (séculos V-IX), com a formação dos feudos e a produção autossuficiente, as moedas praticamente desapareceram. A partir do século XI,
com a expansão do comércio, os reis e os senhores feudais passaram a cunhar suas próprias moedas. Entretanto, a diversidade de moedas prejudicava o comércio.
Essa foi uma das razões pelas quais os mercadores (ou
seja, a burguesia) passaram a apoiar a unificação política em torno dos reis. Isso porque a centralização política, entre outras coisas, significaria também a adoção de
uma só moeda, o que favorecia o comércio.

As cidades
Locais de feiras e mercados, as cidades também cresceram. Muitas delas tinham sua origem em povoados
subordinados a castelos ou abadias. Para se livrarem
desses laços de dependência em relação aos senhores
feudais ou aos abades, os burgueses (comerciantes e artesãos) compravam a autonomia das cidades por meio
de Cartas de Franquia.
Para preservar seus lucros, comerciantes e artesão organizavam-se em guildas e corporações de ofício. Essas organizações monopolizavam a produção e a comercialização de certos produtos, impedindo a entrada de
concorrentes em seus ramos de atividade.
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No decorrer do século XIV, a Europa foi atingida por
várias calamidades. A primeira foi a fome, provocada
por fatores climáticos e pelo esgotamento de terras cultiváveis. A segunda foi a Peste Negra, ou peste bubônica, trazida do Oriente pelos ratos. A doença matou cerca
de um terço da população europeia. A terceira calamidade foi a Guerra dos Cem Anos (1337-1453), entre a
Inglaterra e a França.
Esse conjunto de fatores contribuiu para enfraquecer
a nobreza feudal e fortalecer o poder dos reis. Uma nova
época começava.

A formação das monarquias
nacionais

Biblioteca Britânica, Londres, Inglaterra

Durante quase toda a Idade Média, o reis dividiam
seu poder com os senhores feudais (poder local) e a
Igreja (poder universal). A partir do século XII, com
a expansão do comércio, o rei apoiou-se na burguesia
para enfrentar a nobreza feudal e concentrar o poder
em suas mãos.
Para governar na nova situação, os reis criaram um
aparato administrativo, jurídico e militar capaz de centralizar o governo e manter a ordem. O exemplo típico

desse processo ocorreu na França. Nesse país, o conflito entre o rei, a nobreza e a Igreja atingiu seu apogeu sob o reinado de Felipe IV, o Belo (1285-1314).
Esse monarca obrigou o clero a pagar impostos e,
em 1309, transferiu a sede do papado de Roma para
Avignon, na França.
Na Inglaterra, esse processo foi mais complexo. Em
1215, a nobreza aprovou a Carta Magna, documento que limitava o poder do rei. Mais tarde, foi criado o
Parlamento, poder Legislativo responsável pela elaboração das leis.
Na península Ibérica, os reinos cristãos precisaram
primeiro expulsar os muçulmanos, que ocupavam a
região desde o século VIII. Esse processo é conhecido
como Reconquista. Em 1469, Fernando, rei de Aragão,
casou-se com Isabel de Castela. Com a união dos dois
reinos teve início a formação da Espanha moderna.
Portugal era inicialmente um feudo dos reinos de
Leão e Castela. Em 1139, o senhor desse feudo, Afonso Henriques, rompeu com os dois reinos e se declarou
rei de um novo país. Nascia assim o reino de Portugal.
Em 1385, Portugal enfrentou e venceu Castela na Revolução de Avis, que colocou no poder o rei dom João I,
Mestre de Avis.

A Idade Média

A fome, a peste e a guerra

Iluminura do século XV representando cena da Batalha de Aljubarrota, quando as tropas de Castela foram derrotadas pelos portugueses.
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Questões
1. Alternativa b.
O processo de ruralização, verificado na transição da sociedade romana para a sociedade feudal na Europa ocidental, implicou no deslocamento de uma parte da elite patrícia para o
campo. Afastados de Roma, esses patrícios se
sobrepuseram aos representantes do poder imperial e passaram a exercer um poder localizado, mas forte, com funções anteriormente atribuídas ao Estado. O resultado desse processo
foi a fragmentação do poder político central.
2. Alternativa e.
Diz-se que há mobilidade social quando pessoas
de um determinado grupo da sociedade podem
passar para outro grupo, superior ou inferior.
Nas sociedades fortemente estratificadas, essa
possibilidade é mínica. A ilustração do enunciado da questão mostra um camponês na base da
sociedade feudal e um integrante da alta hierarquia católica no topo, como representação do
baixo índice de mobilidade nessa sociedade.

1. (Unesp)
“Com a ruralização, a tendência à autossuficiência de cada latifúndio
e as crescentes dificuldades nas comunicações, os representantes do
poder imperial foram perdendo capacidade de ação sobre vastos territórios. Mais do que isso, os próprios latifundiários foram ganhando
atribuições anteriormente da alçada do Estado.”
Franco Jr., Hilário. O feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1986. Adaptado.

A característica do feudalismo mencionada no fragmento é:
a) o desaparecimento do poder militar, provocado pelas invasões bárbaras.
b) a fragmentação do poder político central.
c) o aumento da influência política e financeira da Igreja Católica.
d) a constituição das relações de escravidão.
e) o estabelecimento de laços de servidão e vassalagem.
2. (Fatec-SP) Considere a ilustração a seguir.

3. F-F-F-V-V.
Na sociedade feudal, os servos estavam ligados à propriedade da terra, mas não eram escravos. Tampouco eram assalariados e não estavam proibidos de cultivar um pedaço de terra para seu próprio consumo. Muito explorados
pelos senhores feudais, aos quais pagavam diversas taxas, eram, contudo, considerados importantes para o cultivo da terra e para diversos outros serviços.
In: Barbosa, Elaine Senise; Nazaro Junior, Newton; Pera, Silvio Adegas. Panorama da
História. Curitiba: Positivo, 2005. v. 1. p. 121.

A partir dos conhecimentos da história do feudalismo europeu, pode-se inferir que, na ilustração:
a) as classes sociais relacionavam-se de forma harmoniosa por incorporarem
em suas mentes os princípios elementares do cristianismo.
b) as castas sociais poderiam modificar-se ao longo do tempo, pois isso dependia fundamentalmente da vontade do poder divino do papa.
c) as terras dos feudos eram divididas igualmente entre os vários segmentos
sociais, priorizando-se os que dependiam dela para sobrevivência.
d) a organização social possibilitava a mobilidade, permitindo a ascensão
dos indivíduos que trabalhassem e acumulassem riqueza material.
e) a estrutura da sociedade era marcada pela ausência de mobilidade, sendo caracterizada por uma hierarquia social dominada por uma instituição
cristã.
3. (UFPE) O Feudalismo não foi uniforme em toda a Europa, mas, na administração de todas as suas propriedades, contou com a participação da Igreja
Católica. Apesar dos princípios cristãos de amor e de generosidade, os trabalhadores, reconhecidos como servos, no feudalismo, eram:1
 (
tratados como escravos, inclusivamente no tempo da colonização portuguesa, embora tivessem certos direitos mantidos pela tradição da época.
 (
assalariados, como pequenos proprietários de terra, conseguindo viver
com certa dignidade e benevolência por parte dos senhores dominantes.
 (
moradores entre os feudos com ampla garantia de proteção no caso de
guerras, embora fossem proibidos de cultivar sua própria agricultura.
 (
bastante explorados pelos senhores feudais, dispondo apenas de um
tempo bastante restrito para cuidar das suas próprias vidas.
 (
considerados importantes para o cultivo da terra e limpeza dos canais;
pagavam impostos aos senhores feudais.
1

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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5. (UFPel-RS)

Divisão do Império Carolíngio pelo Tratado de Verdun
INGLATERRA

OCEANO
ATLÂNTICO

Mar do
Norte

FRANÇA
ORIENTAL

FRANÇA
OCIDENTAL

FRANÇA
CENTRAL
ESTADOS
DA IGREJA

ESPANHA

Reino de Carlos, o Calvo
Reino de Luís, o Germânico

4. Alternativa c.
A igreja de Santa Sofia é a obra arquitetônica
mais expressiva e emblemática do Império
Bizantino (vale lembrar que a antiga colônia
grega de Bizâncio passara a se chamar
Constantinopla desde os anos 330 da era cristã). Encimada por uma enorme cúpula de 32
metros de diâmetro e erguida a 50 metros de
altura, seu interior exibia colunas de mármore,
mosaicos coloridos e detalhes em ouro.

A Idade Média

4. (UPE) Na Idade Média, Bizâncio era um importante centro comercial e político. Merecem destaques seus feitos culturais, mostrando senso estético apurado e uso das riquezas existentes no Império. Na sua arquitetura, a igreja de
Santa Sofia destacou-se pela:
a) sua afinação com o estilo gótico, com exploração dos vitrais e o uso de metais na construção dos altares.
b) simplicidade das suas linhas geométricas, negando a grandiosidade
como nas outras obras existentes em Bizâncio.
c) grande riqueza da sua construção, com uso de mosaicos coloridos e colunas de mármore suntuosas.
d) imitação que fazia dos templos gregos, com altares dedicados aos mitos mais conhecidos, revelando paganismo.
e) consagração dos valores católicos medievais, em que a riqueza interior
era importante em toda cultura existente.

5. Alternativa e.
O mapa representa a divisão em três reinos do
antigo Império Carolíngio. Carlos Magno já era
rei dos francos quando, no ano 800, foi coroado pelo papa imperador do Novo Império
Romano do Ocidente. Esse império, que reunia
territórios hoje pertencentes à França, à
Alemanha e à Itália, teve existência até 840,
quando morreu Luís, o Piedoso, filho e sucessor
de Carlos Magno. Em 840, os três filhos de Luís
entraram em disputa pelo controle do império.
Após uma guerra civil, a paz foi selada em 843,
quando o Tratado de Verdum estabeleceu a divisão do Império em três reinos: França
Ocidental, França Central e França Oriental.
6. Alternativa a.
O Império Bizantino atingiu seu período de
maior esplendor sob o governo de Justiniano,
entre 527 e 565. Esse período, contudo, não
foi marcado por total estabilidade, pois em
532 eclodiu uma rebelião de grandes proporções em Constantinopla, a Revolta Nika, reprimida com violência pelo general Belisário.
Após a morte de Justiniano, o império entrou
em um lento processo de declínio, com crises
internas, perda de territórios para os árabes
muçulmanos, revoltas e conflitos religiosos.

Mar
Mediterrâneo

Reino de Lotário
Este mapa se refere à:
a) centralização política, na fase inicial da Idade Moderna.
b) divisão do Império Romano, no final da Idade Antiga.
c) formação dos Estados Nacionais, no século XV.
d) Europa Ocidental, na Idade Antiga.
e) organização dos reinos francos, na Idade Média Ocidental.
6. (PUC-PR) A História do Império Bizantino abrangeu um período equivalente
ao da Idade Média, apesar da instabilidade social, decorrente, entre outros
fatores:
a) dos frequentes conflitos internos originados por controvérsias políticas e
religiosas.
b) da excessiva descentralização política que enfraquecia os imperadores.
c) da posição geográfica de sua capital, Constantinopla, vulnerável aos bárbaros, que com facilidade a invadiam frequentemente.
d) da constante intromissão dos imperadores de Roma em sua política.
e) da falta de um ordenamento jurídico para controle da vida social.
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7. 1 + 8 = 9.
A ruralização da vida na Europa ocidental teve
início no período final do Império Romano do
Ocidente e prosseguiu durante a transição para a sociedade feudal e a Alta Idade Média. O
Império Carolíngio, que teve vigência entre
800 e 840, refletiu as contradições dessa época. Do ponto de vista político, manteve a centralização do poder, mas as doações de terras
à nobreza e à Igreja, além da divisão do território em condados e marcas, contribuíram não
só para a ruralização da sociedade, mas também para o declínio da centralização política,
com a consequente fragmentação do poder.
8. Alternativa b.
Em suas conquistas territoriais, os árabes muçulmanos adotaram uma atitude de tolerância
em relação à cultura dos povos dominados. Ao
conquistar a península Ibérica, transmitiram
aos europeus conhecimentos científicos como
os algarismos arábicos (importados da Índia),
a álgebra e estudos de química. Ao mesmo
tempo, traduziram obras de autores gregos e
romanos, contribuindo para a difusão da cultura clássica entre os europeus.
9. Alternativa b.
O “resultado inverso” das Cruzadas foi a maior
preparação militar dos muçulmanos, que assumiram uma atitude de permanente enfrentamento em relação à cristandade. Uma consequência dessa atitude foi, provavelmente, a
expansão do Império Turco-Otomano, potência
islâmica que conquistou Constantinopla em
1453 e subjugou o antigo Império Romano do
Oriente (Império Bizantino).

7. (UEM-PR) Desde fins do Império Romano, as cidades vinham sendo abandonadas. Sendo assim, entre os séculos V e X, na alta Idade Média, uma ruralização da vida foi se impondo e tornou-se uma característica da Europa
medieval. A respeito desse período, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).1
01. No século VIII, Carlos Magno assumiu o trono do Império Carolíngio e,
em troca de lealdade, doou as terras obtidas nas guerras de conquista
ao clero e à nobreza e dividiu o território sob o seu controle em condados e marcas.
02. Em razão da ruralização, as cidades foram todas abandonadas e deixaram de existir completamente na Europa até o início do século XV. Esse
fato explica a sobrevivência do império romano do Oriente até o início da
modernidade.
04. O chamado renascimento carolíngio, ao impor o primado da razão sobre a
fé e resgatar os valores artísticos e filosóficos da Antiguidade, antecipou
em cinco séculos o notável processo de transformações culturais e racionalização que ocorreu no renascimento italiano do século XV.
08. A ruralização propiciou o desenvolvimento de uma economia de subsistência e uma grande diminuição das trocas mercantis.
16. Durante a alta Idade Média, o nobre cavaleiro El Cid liderou os cristãos na
luta contra os cristãos ortodoxos, invasores da Península Itálica.
8. (UFPR) A presença islâmica na Península Ibérica estende-se desde 711,
data da Batalha de Guadalete, quando os visigodos são vencidos pelos invasores árabes, até o século XV, quando, em 1492, os reis católicos da
Espanha conquistam o reino de Granada, último núcleo muçulmano na
Península.
Tal convivência entre as culturas ocidental e árabe num mesmo espaço geográfico, durante cerca de sete séculos, teve como consequência principal:
a) a realização de uma síntese cultural que gera, nos séculos medievais,
uma cultura peninsular mais pobre do que em qualquer outra parte da
cristandade ocidental.
b) a interpretação e atualização da cultura clássica na cristandade ocidental através das contribuições dos árabes.
c) uma simpatia permanente entre cristãos e árabes que limitou o movimento das Cruzadas na Terra Santa.
d) o atraso da Península Ibérica nas ciências ditas experimentais – medicina,
astronomia, matemática, cartografia e geografia.
e) o desenvolvimento de um estilo artístico nas mesquitas que privilegia as representações de figuras humanas.
9. (Fuvest-SP)

“Se o Ocidente procurava, através de suas invasões sucessivas, conter
o impulso do Islã, o resultado foi exatamente o inverso.”
Maalouf, Amin. As Cruzadas vistas pelos árabes. São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 241.

Um exemplo do “resultado inverso” das Cruzadas foi a:
a) difusão do islamismo no interior dos Reinos Francos e a rápida derrocada do
Império fundado por Carlos Magno.
b) maior organização militar dos muçulmanos e seu avanço, nos séculos XV e
XVI, sobre o Império Romano do Oriente.
c) imediata reação terrorista islâmica, que colocou em risco o Império britânico na Ásia.
d) resistência ininterrupta que os cruzados enfrentaram nos territórios
que passaram a controlar no Irã e Iraque.
e) forte influência árabe que o Ocidente sofreu desde então, expressa na gastronomia, na joalheria e no vestuário.
1

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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11. (UPE) O Islamismo – religião pregada por Maomé e seus seguidores – tem
hoje mais de 1 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo, sendo ainda predominante no Oriente Médio, região onde surgiu. Um dos principais fundamentos
da expansão muçulmana é a Guerra Santa. A respeito dos muçulmanos, é correto afirmar que:
a) a expansão árabe-muçulmana acabou por islamizar uma série de povos,
exclusivamente árabes.
b) o povo árabe palestino, atuando na revolução armada palestina, rejeita
qualquer solução que não a libertação total do Estado de Israel.
c) em Medina, a religião criada por Maomé, embora tenha crescido rapidamente e tenha criado a Guerra Santa – Gihad –, não teve caráter expansionista.
d) a história do Líbano contemporâneo esteve sempre ligada à busca de um
certo equilíbrio entre várias comunidades que compõem o país, especialmente as duas mais importantes: xiitas e cristãos.
e) a facção dos fundamentalistas islâmicos pertence à corrente xiita, sendo
que os mais radicais repudiam os valores do mundo ocidental moderno.
12. (UFPE) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas com a existência das Cruzadas.
1. As Cruzadas eram expedições organizadas pelos senhores feudais, com a finalidade de reativar a vida nos feudos.
2. As Cruzadas, expedições marcadas por interesses religiosos e econômicos,
contavam com a participação da Igreja Católica.
3. As Cruzadas não trouxeram contribuições para a economia no Ocidente,
pois criaram conflitos inexpressivos e exacerbaram o fanatismo religioso.
4. A participação da população pobre nas Cruzadas foi significativa e aponta
para um dos momentos de crise do sistema feudal.
5. Os lucros dos nobres nas Cruzadas contribuíram para revitalizar a economia feudal, com a adoção do trabalho assalariado.
Está(ão) correta(s):
c) 1 apenas.
e) 2 e 4 apenas.
a) 5 apenas.
b) 2 e 3 apenas.
d) 1, 2, 3, 4 e 5.

10. Alternativa d.
O Islã prega a existência de um único Deus
(Alá). É, portanto, uma religião monoteísta.
Seu livro sagrado é o Alcorão, que reúne os
ensinamentos do profeta Maomé, fundador da
religião no século VII.
11. Alternativa d.
O Líbano é um país do Oriente Médio cuja população está dividida entre diversas facções religiosas: muçulmanos xiitas (maioria), muçulmanos sunitas, cristãos maronitas, drusos (comunidade religiosa que se identifica com o islamismo), cristãos ortodoxos gregos e cristãos católicos. A busca de um certo equilíbrio entre essas comunidades nem sempre é pacífica.

A Idade Média

10. (Uece) Sobre os fundamentos do Islã ou Islame, assinale o correto:
a) É uma religião politeísta que surgiu no final do século IV d.C. e tem em Maomé seu principal mártir. Seu livro sagrado é o Talmude.
b) É uma religião monoteísta que surgiu no século X d.C. Sua sede religiosa é
a cidade de Medina e seu livro sagrado é a Kaaba.
c) É uma religião politeísta que surgiu no século I d.C. Sua sede é Jerusalém,
Maomé seu fundador e não tem um livro sagrado.
d) É uma religião monoteísta que surgiu no século VII d.C. Seu profeta é Maomé e seu livro sagrado é o Alcorão.

12. Alternativa e.
A Igreja católica foi a principal força instigadora das Cruzadas, pois partiu do papa Urbano II,
em 1095, o chamado para que os cristãos libertassem a Terra Santa do que chamou de
“bárbaros” e “raça malvada”, numa referência
aos muçulmanos. Igualmente importante foi a
participação das camadas pobres da população, que procuravam, assim, escapar da crise
do feudalismo. Em abril de 1096, por exemplo,
formou-se a Cruzada Popular, ou Cruzada dos
Mendigos, que marchou em direção a
Jerusalém sob a liderança de Pedro, o Eremita,
mas que nunca chegou à Terra Santa.
13. Alternativa c.
O feudalismo foi um modo de produção marcado pela fragmentação política e econômica.
Além de exercerem o poder e a justiça no âmbito local, os senhores feudais podiam cunhar
suas próprias moedas e estabelecer taxas e
pedágios sobre a circulação dos mercadores
em seus feudos. A partir do século XI, esse poder passou a ser cada vez mais fortemente
questionado pelos reis – que procuravam centralizar em suas mãos a justiça e o poder político – e pela burguesia mercantil, prejudicada
pela ausência de uma moeda única em cada
reino e pelas taxas cobradas pelos senhores
feudais sobre a circulação de suas mercadorias. Dessa forma, tanto para os reis quanto
para a burguesia era necessário romper com
os particularismos feudais e instaurar uma nova ordem política e econômica.

13. (UFPI) O período compreendido entre o final da Idade Média e o início da
Idade Moderna foi caracterizado pela criação de alianças entre os monarcas
europeus e a burguesia. Sobre as referidas alianças, podemos afirmar que
tinham como objetivos centrais:
a) a criação de barreiras protecionistas que dificultassem a circulação das
mercadorias no mercado europeu.
b) a valorização das autoridades religiosas evangélicas e a submissão do estado à igreja.
c) a unificação de moedas, de pesos e medidas que facilitassem as transações comerciais, assim como a construção de uma estrutura política que
rompesse com os particularismos feudais.
d) a criação de uma nova estrutura política em que as atividades e a lógica de produção das corporações de ofício medievais seriam totalmente preservadas.
e) a preservação das práticas políticas e econômicas medievais que haviam
possibilitado o surgimento da burguesia.
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O Renascimento e a Idade Moderna
A explosão das artes
Esse período iniciado com o Humanismo interagiu com uma profunda renovação da vida artística. Pintores, escultores e arquitetos rejeitaram
a arte gótica da Baixa Idade Média e se voltaram
para a arte greco-romana. Esse movimento renovador recebeu o nome de Renascimento.
O Renascimento na península Itálica é dividido em três fases: Trecento (século XIV), Quattrocento (século XV) e Cinquecento (século XVI).
Principais nomes do Trecento: Dante, Petrarca
e Boccaccio na literatura, e Giotto na pintura.
No Quattrocento destacaram-se o arquiteto Donatello, os pintores Botticelli e Masaccio e o escultor e arquiteto Brunelleschi. Durante o Cinquecento, brilharam artistas como Leonardo da
Vinci, Rafael, Ticiano e Michelangelo.

Galleria dell' Accademia, Veneza/ID/BR

A partir do século XIV, consolidou-se na Europa uma corrente renovadora de ideias: o Humanismo. Seus adeptos, os humanistas, se opunham
ao pensamento medieval, ligado à Igreja católica.
Para a Igreja, era Deus o centro do universo (teocentrismo). Para os humanistas, era o ser humano que devia estar no centro das indagações (antropocentrismo). Eles também valorizavam a razão humana, capaz de transformar a natureza e a
sociedade (racionalismo).
Não por acaso, essa renovação de ideias começou na península Itálica, região na qual floresciam
o comércio e a vida urbana, que favoreciam a vida
intelectual e a visão crítica das ideias medievais.
Em meados do século XV, Johann Guttenberg
inventou os tipos móveis de impressão, com os
quais era possível imprimir livros em série. Isso levou à divulgação em massa das ideias humanistas.
O pensamento político também foi influenciado pelo Humanismo. Na península Itálica, Nicolau Maquiavel escreveu O príncipe, livro no qual
considera que o governante virtuoso seria aquele
capaz de manter o poder, nem que para isso fosse
necessário usar a violência.

Jim Zuckerman/CORBIS/Latinstock/ID/BR

O Humanismo

Basílica Santa Maria del Fiore, em Florença. A cúpula, projetada
pelo arquiteto Filippo Brunelleschi no século XIV, é um dos
marcos do Quattrocento.

O homem vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci,
c. 1490. O corpo humano também era estudado
pelos humanistas.

Da península Itálica o Renascimento se irradiou para outras regiões da Europa. Uma delas
foi Flandres (atual Bélgica). Ali se destacaram os
pintores Bosh, Peter Brueghel, o Velho, e Jan
Van Eyck. Na literatura, Erasmo de Roterdã
publicou a obra Elogio da loucura, com críticas
à Igreja.
A França e a Inglaterra produziram nessa época alguns expoentes da literatura, como o francês
François Rabelais, autor de Pantagruel (1532) e
Gargantua (1534), e o inglês William Shakespeare,
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As ciências e o Renascimento
A valorização da razão fez surgir a ciência moderna,
que passou a buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza.
Nicolau Copérnico, astrônomo polonês, formulou a teoria heliocêntrica (1543), afirmando que o Sol
era o centro do universo, e não a Terra, como queria
a Igreja. Na península Itálica, o astrônomo Galileu
Galilei tentou provar que a Terra gira em torno do
Sol. Por esse motivo, em 1632 foi condenado a se retratar pelo Tribunal da Inquisição, um órgão da Igreja católica.

A Reforma protestante
Em 1517, o monge de origem germânica Martinho Lutero se rebelou contra a venda de indulgências
(absolvição dos pecados) pelo clero e pregou na porta da igreja de Wittenberg um texto com 95 teses, nas
quais rejeitava certos princípios do catolicismo.
Acusado de heresia, em 1521 Lutero foi convocado a comparecer à Dieta de Worms (uma espécie de
assembleia), na qual deveria renunciar às suas ideias.
Lutero, porém, manteve suas críticas à Igreja. Foi então excomungado pelo papa e passou a ser perseguido, mas contou com o apoio de alguns integrantes da
nobreza e se refugiou em um de seus castelos.
Enquanto isso, suas 95 teses eram difundidas por
todo o território do Sacro Império Germânico. Estimulados por elas, os camponeses dessa região se rebelaram contra a nobreza em 1524. Aliado de nobres
dissidentes, Lutero condenou a rebelião, que foi violentamente sufocada pelas tropas do Sacro Império
Germânico.
Em 1530, Lutero publicou a Confissão de Augsburgo, na qual expunha sua doutrina: livre interpretação
da Bíblia; salvação pela fé, e não pelas obras, como
afirmava a Igreja; abolição de alguns sacramentos, etc.
O conflito só terminou em 1555, quando católicos e protestantes do Sacro Império Germânico firmaram a Paz de Augsburgo. Segundo esse acordo,
cada príncipe teria o direito de escolher livremente a
religião de seu principado. Era o fim da hegemonia
da Igreja católica na região.

A Reforma se propaga
Na França, João Calvino elaborou sua própria doutrina, o calvinismo. Ele também defendia a salvação
pela fé, mas acrescentou que ela estava associada à pre-

destinação, segundo a qual Deus já teria determinado
previamente, ou seja, desde o nascimento, aqueles que
seriam salvos ou não. Se uma pessoa enriquecesse por
meio do trabalho, isso seria um sinal da salvação.
Na Inglaterra, a Reforma foi resultado da ação do rei
Henrique VIII, que fundou a Igreja Anglicana em 1534.
O Renascimento e a Idade Moderna

autor das tragédias Romeu e Julieta (1597) e Hamlet
(1601). Na Espanha, Miguel de Cervantes escreveu
Dom Quixote de La Mancha (1615) e, em Portugal, Luís
de Camões produziu Os lusíadas (1556).

A Contrarreforma
Em resposta ao avanço da Reforma, a Igreja católica
criou a Companhia de Jesus em 1534, com o objetivo
de difundir o catolicismo no mundo, restaurou o Tribunal da Inquisição (criado no século XIII) e realizou
o Concílio de Trento (1545-1563), que reafirmou os
princípios da doutrina católica.

A Idade Moderna
As mudanças pelas quais passou a Europa a partir
do século XV configuraram uma nova época e uma
nova sociedade. Novos atores sociais, como a burguesia mercantil, começavam a se impor no cenário
econômico. O comércio avançava, pondo fim ao isolamento dos feudos. Na península Itálica, o Renascimento artístico e científico abria novos horizontes
para o conhecimento. Em diversos países europeus,
consolidava-se o Estado nacional por meio de Monarquias centralizadas.
Em Portugal, a dinastia de Avis dava início à expansão marítima europeia com a conquista de Ceuta, no
norte da África, em 1415. No fim do século, Colombo chegava à América (1492) e Vasco da Gama abria
o Caminho Marítimo para as Índias (1498). Poucos
anos depois, no começo do século XVI, a Europa inteira era agitada pela Reforma protestante e por conflitos sociais e religiosos.
Os séculos XV e XVI seriam, portanto, de grandes
mudanças. Com o feudalismo em crise e a ascensão
do capitalismo mercantil, a Idade Média chegava ao
fim. Muitos historiadores deram à nova época que começava o nome de Idade Moderna e estabeleceram
como seu marco inicial o ano em que os turcos-otomanos tomaram de assalto a cidade de Constantinopla, pondo fim ao milenar Império Bizantino: 1453.
Essa data, contudo, é um tanto arbitrária. Além disso,
muitos traços, valores e costumes medievais não desapareceram da noite para o dia. Restos do feudalismo,
por exemplo, permaneceriam na Europa até o século
XIX. Dessa forma, a transição do feudalismo para o
capitalismo mercantil, ou da Idade Média para a Idade
Moderna, seria marcada por mudanças e permanências. Ainda segundo historiadores preocupados com
a periodização da história, a Idade Moderna terminaria com a Revolução Francesa, em 1789, quando teria
início a Idade Contemporânea.
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Questões

2. Alternativa a.
A valorização da pesquisa científica e da invenção tecnológica era comum a pensadores,
artistas, homens de negócio, protetores das
artes, cientistas e outras pessoas envolvidas
com os princípios antropocêntricos e humanistas do Renascimento.

1. (UFU-MG) A imagem adiante foi concebida em 1434 pelo artista flamengo
Jan Van Eyck (1390-1441). A cena foi encomendada pelo mercador italiano
Giovanni Arnolfini, retratado na tela ao lado de sua noiva, Jeanne de Chenany,
e testemunhava a união conjugal desse casal.
Galeria Nacional/Londres

1. Alternativa c.
A obra de Van Eyck testemunha a emergência
de um novo grupo social em diversas regiões
da Europa: a burguesia mercantil. Esse grupo,
enriquecido pelo comércio, podia contratar artistas para imortalizá-los em suas obras, mas
isso não significa que seus integrantes desfrutassem de um status social correspondente ao
da nobreza.

Jan Van Eyck. O casal
Arnolfini (1434). Óleo
sobre madeira, 82 × 60 cm.
Galeria Nacional, Londres.
Disponível em: <http://gallery.
euroweb.hu/art/e/eyck_van/
jan/15arnolf/15arnol.jpg>.

Considerando o contexto social, econômico e artístico em que esse quadro foi pintado, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O quadro é indicativo de transformações históricas pelas quais passava a
Europa desde a crise do feudalismo. Ele testemunha a emergência de novas classes sociais e de novos sentidos para a arte no contexto da chamada
Revolução Comercial, retratando uma cena cotidiana de pessoas comuns
(no caso, burgueses).
b) No século XV, a presença de mercadores italianos no norte da Europa era
comum. Flandres e a Península Itálica estavam conectadas entre si desde,
pelo menos, o século XIII, fazendo parte de uma grande rede de comunicação comercial, marítima e terrestre constituída na Europa.
c) O quadro demonstra que a nascente burguesia europeia, do século XV em
diante, passou a gozar de status social correspondente ao da nobreza. Isso
porque, ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, figurar em obras de arte era
privilégio exclusivo dos grupos sociais de maior poder e prestígio.
d) A pintura flamenga do século XV dialogou com o Renascimento Italiano.
A técnica da pintura a óleo, por exemplo, foi introduzida em Flandres e
também na Itália naquela época. Essa técnica permitiu que pintores flamengos, florentinos e venezianos dessem mais realismo e vivacidade às
suas obras.
2. (UFC-CE) A análise histórica do Renascimento italiano, caso das obras de
Leonardo da Vinci e de Brunelleschi, permite identificar uma convergência
entre as artes plásticas e as concepções burguesas sobre a natureza e o mundo naquele período. Acerca da relação entre artistas e burgueses, é correto
afirmar que ambos:
a) convergiram em ideias, pois valorizavam a pesquisa científica e a invenção
tecnológica.
b) retomaram o conceito medieval de antropocentrismo ao valorizar o indivíduo e suas obras pessoais.
c) adotaram os valores da cultura medieval para se contrapor ao avanço político e
econômico dos países protestantes.
d) discordaram quanto aos assuntos a serem abordados nas pinturas, pois os
burgueses não financiavam obras com temas religiosos.
e) defenderam a adoção de uma postura menos opulenta em acordo com os
ideais do capitalismo emergente e das técnicas mais simples das artes.
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“De uma forma inteiramente inédita, os humanistas, entre os séculos
XV e XVI, criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia e
ciência, poesia e filosofia misturavam-se e auxiliavam-se, numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por exigências práticas
de todo gênero.”
Adaptado de Garin, Eugenio. Ciência e vida civil no Renascimento italiano. São Paulo: Ed.
Unesp, 1994. p. 11.

Sobre o tema, é correto afirmar que:
a) o pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus
nas artes e na ciência, o que libertava o homem para conhecer a natureza
e a sociedade.
b) a mistura de conhecimentos das mais diferentes origens – como a magia
e a ciência – levou a uma instabilidade imprevisível, que lançou a Europa
numa onda de obscurantismo que apenas o Iluminismo pôde reverter.
c) as transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos ideais da Antiguidade Clássica na pintura, na arquitetura e na
escultura.
d) as inquietações religiosas vividas principalmente ao longo do século XVI
culminaram nas Reformas Calvinista, Luterana, Anglicana e finalmente no
movimento da Contrarreforma, que defendeu a fé protestante contra seus
inimigos.
4. (Unesp)

“Os centros artísticos, na verdade, poderiam ser definidos como lugares caracterizados pela presença de um número razoável de artistas e
de grupos significativos de consumidores, que por motivações variadas
– glorificação familiar ou individual, desejo de hegemonia ou ânsia de
salvação eterna – estão dispostos a investir em obras de arte uma parte
das suas riquezas. Este último ponto implica, evidentemente, que o centro seja um lugar ao qual afluem quantidades consideráveis de recursos
eventualmente destinados à produção artística. Além disso, poderá ser
dotado de instituições de tutela, formação e promoção de artistas, bem
como de distribuição das obras. Por fim, terá um público muito mais
vasto que o dos consumidores propriamente ditos: um público não homogêneo, certamente (...).”

3. Alternativa c.
Embora procurassem compreender o ser humano com base em uma abordagem racionalista, não teológica, os humanistas do
Renascimento não negavam a existência de
Deus. Muitos deles, aliás, eram religiosos,
como Erasmo de Roterdã e Thomas Morus. A
lado disso, e como parte dessa visão humanista e antropocêntrica, eles procuraram resgatar
e valorizar os ideais e formas de representação da Antiguidade Clássica. Essas realizações
da cultura greco-romana foram a base sobre a
qual se apoiaram para avançar no conhecimento científico, na invenção tecnológica e nas
formas de representação artística. A invenção
da pintura a óleo, da perspectiva científica e
dos tipos móveis de impressão foram parte
desses avanços.

O Renascimento e a Idade Moderna

3. (Unicamp-SP)

4. Alternativa b.
No decorrer dos séculos XV e XVI, as cidades
da península Itálica, primeiro, e mais tarde as
de outras regiões da Europa, se transformaram em centros efervescentes de vida artística e comércio cultural. Sem essas cidades, e
sem um grupo social decidido a investir uma
parte de suas fortunas na aquisição de obras
de arte e no financiamento de artistas, o
Renascimento teria sido impossível.
5. Alternativa e.
A Contrarreforma católica não estabeleceu a
livre interpretação da Bíblia nem a supressão
das imagens de santos. Ao contrário, reafirmou a autoridade papal, confirmou os sete sacramentos, estabeleceu a criação de seminários para a preparação do clero e apoiou a recém-criada Companhia de Jesus.

Ginzburg, Carlo. A micro-história e outros ensaios, 1991.

Os “centros artísticos” descritos no texto podem ser identificados:
a) nos mosteiros medievais, onde se valorizava especialmente a arte sacra.
b) nas cidades modernas, onde floresceu o Renascimento cultural.
c) nos centros urbanos romanos, onde predominava a escultura gótica.
d) nas cidades-estados gregas, onde o estilo dórico era hegemônico.
e) nos castelos senhoriais, onde prevalecia a arquitetura românica.
5. (UTFPR) O Concílio de Trento, reunido de 1545 a 1563, marcou a reação
da Igreja Católica, na tentativa de barrar o avanço do protestantismo e resolver os seus graves problemas internos, sendo o movimento denominado
de Contrarreforma. Entre as medidas tomadas, aponte a única INCORRETA.
a) Reafirmação da autoridade papal e manutenção do celibato clerical.
b) Confirmação dos sete sacramentos e elaboração do catecismo.
c) Criação de seminários e proibição das indulgências.
d) Apoio à recente criação da Companhia de Jesus (1534).
e) Interpretação livre da Bíblia e supressão das imagens de santos.
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Sociedades africanas
As Áfricas

ID/BR

A África tem sido muitas vezes descrita como
um único bloco, sem que se considere a diversidade geográfica, política, histórica, cultural e étnica
dos seus diferentes povos.
O deserto do Saara, barreira geográfica natural, divide a África em duas partes, segundo
a classificação mais recorrente quando se trata desse continente: a África mediterrânica (ao
norte) e a subsaariana (ao sul). O contato entre
essas duas regiões foi possível graças ao uso do
camelo como animal de transporte, que levava
mercadorias através das várias rotas do deserto
e, com isso, proporcionou também a troca de
conhecimentos.
A região conhecida como Magrebe, no nordeste do continente, foi onde o contato com os
povos do Mediterrâneo se tornou mais intenso.
Já o Sahel, na margem sul do deserto, integrava as
rotas de comércio entre o sul e o norte do Saara.
Mais ao sul, nas florestas e savanas, desenvolveu-se a metalurgia; nas áreas mais úmidas, a agricultura; nas regiões mais secas, a pecuária.
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Fonte de pesquisa: Costa e Silva, Alberto da. A enxada e a lança: a África
antes dos portugueses. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. p. 21.

A organização política
Na África subsaariana, entre os séculos V e
XVII, desenvolveram-se organizações políticas
que iam desde pequenas aldeias (clãs) a grandes
reinos e impérios.

Os clãs, originários de um ancestral comum,
eram governados por um chefe eleito, com funções políticas e militares. O casamento entre mulheres e homens de diferentes clãs permitia o
aumento da população, pois essas sociedades africanas eram matrilineares e os filhos, incorporados ao clã da mãe.
A aliança entre os clãs formava um reino governado por um rei e por um conselho, assessorados
por burocratas e soldados. A sucessão ao trono era
hereditária; porém, a existência da poligamia às
vezes acarretava conflitos entre os herdeiros. Nas
sociedades matrilineares, o sucessor do rei deveria
ser filho de sua irmã.
Algumas sociedades africanas se organizaram em
cidades independentes, com governantes responsáveis pela administração urbana e dos conflitos, pela
distribuição de terras e pela aquisição de escravos.
A natureza da escravidão nessas sociedades é
alvo de debates entre os estudiosos. Walter Rodney, por exemplo, sustenta a ideia de uma escravidão de linhagem ou doméstica: a descendência
do escravo incorporado a um clã era assimilada
por este; portanto, não era praticado o comércio de cativos. Outros autores, da linha de John
Thornton, defendem a tese de que, antes do século XV, já havia, na África, comércio de cativos e
que os europeus apenas participaram desse processo, intensificando-o.
De toda forma, os escravos das sociedades africanas eram os prisioneiros de guerra ou pessoas
expulsas da comunidade. Em algumas comunidades havia mobilidade social – ou seja, era possível,
para um cativo, tornar-se livre –, enquanto em outras, isso não ocorria.
No entanto, foi a partir do tráfico de escravos
moderno, liderado pelos europeus, que a escravidão tomou dimensões nunca antes vistas; cerca de
11 milhões de cativos foram transferidos da África, principalmente para as Américas. Esse processo levou muitos reinos africanos à desestruturação
e à decadência, seja por guerras para apresamento de cativos, seja pela diminuição da população.

As sociedades do Sudão
Ocidental
Na região oeste do Sahel, entre os séculos IV e
XV, desenvolveram-se alguns reinos. A população
se dedicava à agricultura (arroz e sorgo), ao pas-
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nessa região. O líder desses povos era Nimi a Lukeni, o
manicongo (“senhor do Congo”). Com o tempo, os muchicongos integraram-se aos povos locais e, por meio de
casamentos e alianças, o manicongo dominou toda a região. No século XVI, o Reino era formado por cerca de
5 milhões de habitantes. Suas terras férteis permitiram o
desenvolvimento da agricultura, além da caça e da pesca, beneficiada pela savana e pelos rios.

Sociedades africanas

toreio, à caça e à pesca. Organizada em aldeias, tinha a
liderança de um chefe, que, entre outras coisas, apaziguava os conflitos pela posse da terra entre pastores e
agricultores. O crescimento da atividade comercial na
região, a partir das rotas saarianas, tornou-a fornecedora de muitas mercadorias (sal, cobre, perfume, tecidos,
ouro, cereais). Por causa dessa prosperidade, surgiram
nessa região (conhecida como Sudão Ocidental) grandes e poderosos reinos.
Reino de Gana – Foi a partir das aldeias soninqués, entre os rios Níger e Senegal, que se desenvolveu o Reino de
Gana, por volta do século V. Sua maior riqueza eram ouro
e os tributos de mercadores e Estados a ele subordinados.
Seu rei, que tinha o título de gana (chefe de guerra), acumulava funções políticas e militares. Por volta do século X,
o reino soninqué entrou em crise, devido aos ataques de
povos islâmicos. Uma série de embates entre os recém-convertidos ao islamismo e os seguidores das crenças tradicionais enfraqueceu ainda mais o reino, nos séculos XI e XII.
Império do Mali e Songai – Por volta do século XIII, o
Reino de Gana foi dominado pelos sossos, que expandiram
seu domínio para territórios mandingas (também no Sudão Ocidental). Os mandingas, convertidos ao islamismo,
venceram os sossos sob a liderança do mansa (rei) Sundiata Keita e se espalharam por todo o território de Gana
e possessões sossas, dando início ao Império do Mali.
Os mansas do Mali passaram a controlar importantes áreas
produtoras de ouro e sal, além dos entrepostos comerciais
por onde passavam as caravanas. O islamismo se difundiu,
principalmente na cidade de Tombuctu e, no século XIV,
sob o reinado de Kankan Mussa, o Mali chegou ao auge.
No século XV, o Império do Mali sofreu ataques de grupos do norte, como os tuaregues, e do sul, o que o levou à
decadência. Sob a liderança de Soni Ali, os songais, que viviam a leste do Império, conquistaram Tombuctu, expandindo-se depois para outras regiões. O islamismo e as religiões animistas africanas conviveram no então emergente
Império Songai, que durou até o final do século XVI,
quando foi dominado pelos muçulmanos marroquinos.
Reino do Benin – Ao sul do Sudão Ocidental viviam
os edos, povo da savana e da floresta tropical. Eles praticavam a agricultura e a pesca e foram responsáveis pela
formação do Reino do Benin. Odudua é o herói lendário que teria enviado seu filho para fundar o reino e tornar-se o obá, líder político e religioso. No Benin, a base
da economia eram as atividades agrícolas e comerciais.
Cidade de Ilê Ifé – Os povos iorubás se organizaram
em reinos e cidades, com uma economia baseada na agricultura. A cidade de Ilê Ifé, cujo ancestral também remonta
ao mito de Odudua, era governada por um oni, título que
recebia o soberano com funções político-religiosas. Os povos iorubás destacaram-se como produtores de objetos artísticos, como máscaras e esculturas de bronze e terracota.
Reino do Congo – Mais ao sul do continente, próximo à bacia do Rio Congo, formou-se o Reino do Congo. Por volta do século XIV, o movimento migratório
do grupo banto levou os muchicongos a se instalarem

Cultura e artes africanas
Muitas cidades africanas se destacaram por sua riqueza
cultural e artística, como é o caso de Tombuctu, no Sudão
Ocidental. Além de ser um grande centro comercial (localizava-se no caminho dos mercadores que percorriam as
rotas do deserto), Tombuctu contava com construções notáveis, influenciadas pela arquitetura islâmica (o islamismo
era a religião predominante). Mas foi como centro do saber
que essa cidade se destacou: a Universidade de Sankore
chegou a contar com pelo menos 25 mil estudantes.
Nas artes plásticas, esculturas de madeira, terracota,
marfim e de diferentes metais foram encontradas em diversas regiões, revelando usos e costumes cotidianos e
religiosos dessa sociedade.
As máscaras, produzidas em marfim, madeira, terracota e bronze, tinham função religiosa; por isso, os artesãos que as produziam tinham de passar por um processo de purificação.
Eles também fabricavam todo tipo de objetos e utensílios para o cotidiano, utilizando os mais diferentes tipos de
material; porém, era o ferreiro, que trabalhava com o metal
de maior prestígio (o ferro), que desfrutava de maior consideração, pois acreditava-se que sua atividade era mágica.
Na religiosidade africana, havia as crenças tradicionais, de acentuado aspecto sobrenatural, e as três grandes religiões monoteístas (islamismo, judaísmo e cristianismo). As tradicionais, embora com diferenças de
uma região para outra, têm em sua base princípios que
se assemelham, como:
∙∙ forte relação entre o mundo material e o espiritual;
∙∙ cerimônias em homenagem aos ancestrais;
∙∙ sacralidade da terra;
∙∙ a ideia de que o ser humano é formado por corpo,
espírito e energia vital;
∙∙ crença em adivinhos e curandeiros.
É grande a diversidade linguística na África: há
mais de mil línguas identificadas. Todas elas pertencem
a quatro grandes famílias linguísticas: afro-asiática, nilo
‑saariana, níger-cordofaniana e khoisan. A maioria dos
africanos fala mais de um idioma, já que, em cada país,
embora exista uma língua oficial, outras tantas são faladas por milhares de pessoas.
A família linguística níger-cordofaniana tem mais de
trezentos idiomas; são as línguas banto. Seus falantes,
os bantos, ocupam a região centro-sul do continente.
Outro grupo linguístico também ocupa o sul do continente: os povos com idiomas da família khoisan.
31

3P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_030A033.indd 31

26/02/14 14:01

Questões
1. Alternativa b.
O texto citado afirma que a presença árabe no
norte da África é anterior à criação do islamismo por Maomé e que essa presença deu origem a interações culturais entre os árabes e
alguns povos africanos. A expansão do islamismo, a partir do século VII, teria sido facilitada
por essa presença.
2. Alternativa c.
Sabe-se que havia escravidão na África, embora em pequena escala, antes da chegada dos
europeus a partir do século XV. O autor do texto citado considera que a visão que os africanos tinham de si mesmos era a de habitantes
de uma aldeia e não de um continente ao qual
pertenciam as pessoas escravizadas. Em outras palavras, o sentimento de identidade não
tinha como referência a África, continente heterogêneo e de muitas culturas, mas a etnia, a
aldeia ou um reino. A alternativa d não é incorreta, já que o autor fala da “integração
econômica do Atlântico”, mas a expressão
“colaboração interna” não tem sentido.

1. (Unicamp-SP)

“A longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes
de Maomé, possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das
línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de
alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a conversão
e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma
expansão do Islã que não se apoia na presença árabe.”
Adaptado de Arnaut, Luiz; Lopes, Ana Mônica. História da África: uma introdução. Belo
Horizonte: Crisálida, 2005. p. 29-30.

Sobre a presença islâmica na África é correto afirmar que:
a) o princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, foi marcado pela violência no norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano.
b) os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os
propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do
islamismo.
c) a expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos árabes, suprimindo as crenças religiosas tradicionais do continente.
d) o islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante a corrida imperialista do século XIX.
2. (Unesp)

“Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de
um conjunto de aldeias, de um reino e de um grupo que falava a mesma língua, tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses.
(...) Quando um chefe (...) entregava a um navio europeu um grupo
de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas (...) uma
gente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser
escravizada. (...) O comércio transatlântico (...) fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico, que envolvia a produção
e a comercialização, em grande escala, de açúcar, algodão, tabaco, café
e outros bens tropicais, um processo no qual a Europa entrava com o
capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho, isto é, com
a mão de obra cativa.”
Costa e Silva, Alberto da. A África explicada aos meus filhos, 2008. Adaptado.

Ao caracterizar a escravidão na África e a venda de escravos por africanos para
europeus nos séculos XVI a XIX, o texto:
a) reconhece que a escravidão era uma instituição presente em todo o planeta e que a diferenciação entre homens livres e homens escravos era definida pelas características raciais dos indivíduos.
b) critica a interferência europeia nas disputas internas do continente africano e demonstra a rejeição do comércio escravagista pelos líderes dos reinos e aldeias então existentes na África.
c) diferencia a escravidão que havia na África da que existia na Europa ou nas
colônias americanas, a partir da constatação da heterogeneidade do continente africano e dos povos que lá viviam.
d) afirma que a presença europeia na África e na América provocou profundas mudanças nas relações entre os povos nativos desses continentes e
permitiu maior integração e colaboração interna.
e) considera que os únicos responsáveis pela escravização de africanos
foram os próprios africanos, que aproveitaram as disputas tribais para
obter ganhos financeiros.
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a) à sua chegada no último ciclo do tráfico dos escravos na região, no fim do
século XVI e início do XVII.
b) à vitória dos portugueses sobre os holandeses no Golfo da Guiné, de onde vieram para o Brasil numerosos escravos embarcados no forte São Jorge da Mina.
c) ao controle pelos portugueses da costa do Congo, onde obtinham um grande número de escravos, trocados por barras de ferro.
d) à presença numerosa desse povo em Angola, onde era realizado o comércio entre a África e a Bahia, envolvendo escravos e o tabaco.
e) à resistência cultural desses descendentes de escravos oriundos de classe
social elevada e de sacerdotes firmemente ligados aos preceitos religiosos
africanos.
4. (PUC-MG)

“Os maracatus são desfiles de natureza real, que se repetem no
Nordeste do Brasil. Ao ritmo dos tambores, marcham o rei e a rainha
sob enormes guarda-sóis, como na África, no meio de seus súditos.
À frente dos soberanos, dança uma jovem que traz na mão uma boneca.
Essa boneca chama‑se calunga – e é um símbolo de poder, o lunga ou
calunga, entre os pendes e outros povos de Angola. Até recentemente
– ignoro se isto continua a dar‑se –, antes da saída do Maracatu, cada figurante ia até a boneca, tocava-a e fazia um gesto de veneração. Está aí o
sinal de que o desfile, sob disfarce da festa, devia encobrir antigamente
uma outra realidade, não só religiosa, mas também política, o que nos
faz suspeitar de que o rei do Maracatu, no passado, era um rei africano,
a mostrar-se aos seus súditos no exílio e a chefiar, sem que os senhores
disso suspeitassem, uma rede de ajuda mútua, uma comunidade que
podia estar dispersa entre várias propriedades rurais e vários bairros urbanos, mas procurava, a seu modo e como lhe era permitido, preservar
e continuar a África no Brasil.”
Costa e Silva, Alberto da. Um rio chamado Atlântico. p.162.

Assinale a opção que registra CORRETAMENTE a ideia contida no trecho.
a) Havia reis e chefes entre os africanos que vieram para o Brasil e aqui perdiam seu referencial de poder.

3. Alternativa d.
De fato, vieram para a Bahia muitos africanos
escravizados de etnia ioruba, entre outras,
oriundos do golfo da Guiné. Entre os iorubás,
havia praticantes do candomblé e seguidores
do islamismo, alguns dos quais sabiam ler e escrever em árabe. Sua influência cultural é sentida ainda hoje na Bahia, seja pela prática do
candomblé, seja pela indumentária das “baianas”, com suas saias largas, xales e turbantes.
A alternativa e alude à resistência dos descendentes dos iorubás e pode induzir a erro, pois
a resistência dos africanos escravizados e de
seus descendentes não é fenômeno recente.
As “baianas” já se vestiam com o referido
vestuário há vários séculos e o candomblé é
praticado na Bahia também há muito tempo. A
resistência dos iorubás se manifestou de forma
particularmente forte na Revolta dos Malês, em
1835. Além disso, a alternativa e não explica
quem seriam os afrodescendentes “oriundos
de classe social elevada”.

Sociedades africanas

3. (UFSCar-SP) A forte e atual presença de usos e costumes dos iorubás na
Bahia deve-se:

4. Alternativa b.
O autor do texto citado afirma que, sob o disfarce de festa, o maracatu encobria relações
desconhecidas para os senhores, mas muito vivas para os escravizados. Essas relações eram
de ordem política, pois ligavam antigos reis
africanos a seus súditos no exílio.
5. Alternativa d.
Segundo algumas estimativas, cerca de 4 milhões de pessoas escravizadas foram trazidas
à força da África para o Brasil entre os séculos
XVI e XIX. Eram pessoas jovens e sadias, homens, mulheres e crianças, aptos a trabalhar
principalmente na lavoura. Embora viessem
também mulheres, os traficantes davam preferência aos homens, mais fortes e mais capazes
de resistir às duras condições de trabalho.
Esse comércio despovoou a África e alterou
seu perfil demográfico, que por vários séculos
se tornou majoritariamente feminino em várias regiões.

b) Embora escravos, os reis africanos continuaram, no Brasil, a receber respeito
e homenagens de seus súditos.
c) A festa do Maracatu, que se repete no Nordeste, é um símbolo latente da
forma católica angolana no Brasil.
d) O Maracatu dá a oportunidade aos africanos e descendentes de, na fantasia, tornarem-se os dominadores.
5. (Ufpb) O tráfico de pessoas, a partir do século XVI, provocou alterações significativas na estrutura social, nos territórios, na política e na demografia de
vários reinos africanos. De acordo com o processo descrito, é correto afirmar:
a) O tráfico europeu de pessoas preferiu a exportação de mulheres, abastecendo o
trabalho escravo em suas colônias.
b) A racionalidade do tráfico de pessoas impediu a morte e a fuga de escravos
durante a captura e o transporte.
c) Os lucros obtidos com o tráfico de pessoas permitiram o alto desenvolvimento das economias de vários reinos africanos.
d) O tráfico de pessoas alterou o perfil populacional africano, tornando-o majoritariamente feminino em várias regiões.
e) A economia escravista promoveu a estabilidade política dos reinos africanos instalados no litoral atlântico.
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China e Índia
China: das origens ao
Império Qin

David Pedre/iStocphoto.com/ID/BR

Por volta de 5000 a.C., grupos humanos começaram a se fixar no vale de alguns rios da região hoje
conhecida como China. Formaram-se pequenas aldeias que viviam da agricultura e da criação de animais. Com o crescimento da população, essas aldeias
se transformaram em cidades fortificadas. Essas cidades se agruparam e formaram pequenos reinos.
Em 2200 a.C., o clã Xia impôs seu domínio sobre os outros clãs e unificou os reinos, fundando a
primeira dinastia chinesa, a dinastia Xia. Por volta de 1750 a.C., o clã Shang expulsou os Xia do
poder e fundou a dinastia Shang. Nessa época,
foram criados o calendário de 365 dias e os ideogramas que dariam origem à escrita chinesa.
Desde então, diversas dinastias se sucederam
na China. Por volta de 475 a.C., o território chinês foi fragmentado e formaram-se sete reinos independentes que entraram em conflito. Foi a Era
dos Reinos Combatentes.
Em 221 a.C., um desses reinos, Qin, dominou
os outros e constituiu o Império Qin. O líder desse Império, Ying Zheng, deu início à construção
da Grande Muralha da China. Após sua morte, o
Império entrou em crise e uma revolta camponesa
colocou no poder a dinastia Han.

Da dinastia Han à dinastia Ming
Os quatro séculos da dinastia Han foram de
grande prosperidade para a China. O comércio se
expandiu para o Ocidente (Rota da Seda); foram
construídas grandes obras públicas (estradas, canais de navegação, etc.); verificaram-se avanços
tecnológicos, como a invenção do papel e do sismógrafo; foram difundidos os ensinamentos do
filósofo Confúcio e de sua filosofia, o confucionismo; na medicina, começou a ser aplicada a técnica da acupuntura e da anestesia.
Entretanto, a dinastia Han também entrou em
crise. Sucederam-se a ela outras dinastias, até que
em 618 teve início a dinastia Tang. No decorrer
desse período, os mandarins (funcionários letrados) ganharam poder, em oposição aos eunucos
(guardiões das mulheres do imperador). Invenções como os tipos móveis de impressão e o papel-moeda marcaram essa época.
Em 907, a dinastia Tang foi substituída no poder pela Dinastia Song. Novos avanços se verificaram, entre os quais a invenção da pólvora e da
bússola. Entretanto, em 1279, um povo vindo do
norte, os mongóis, invadiu a China, onde seu governante, Kublai Khan, fundou a dinastia Yuan.
Em 1368, os chineses expulsaram os mongóis
de seu território e o Império passou a ser governado pela dinastia Ming.

As Grandes Navegações chinesas

Em 1974 foi descoberto o túmulo do imperador Shi Huang Di,
da dinastia Qin, guardado por um exército de cerca de 7 mil
guerreiros de terracota.

Toda a tecnologia naval desenvolvida pelos
chineses possibilitou a organização de sete expedições marítimas, entre 1405 e 1433, período
da dinastia Ming. Zheng He, um eunuco de confiança do imperador, foi o almirante da primeira
esquadra, formada por 317 navios, entre os quais
sessenta e dois grandiosos navios-tesouro. O objetivo dessas viagens não era colonizar nem comercializar, e sim estabelecer relações diplomáticas com os reinos da costa do Índico, conhecer
sua cultura, ciência e geografia.
Com a morte do imperador Yung-Lo (1424)
e do almirante Zheng He (1433), a oposição às
navegações ganhou espaço, principalmente por
parte dos letrados (mandarins), que, contrários
às expedições marítimas, se tornaram poderosos e impuseram o isolamento do império chinês. Em 1567, naus portuguesas e espanholas
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As origens da Índia
Uma das primeiras civilizações a florescer no vale
do rio Indo, no subcontinente indiano, foi a sociedade harapense (ou dravidiana), conhecida por suas
cidades Harappa e Mohenjo-Daro, erguidas por volta de 3000 a.C. Ambas contavam com avenidas, água
encanada e rede de esgotos, além de intenso comércio. Essa civilização entrou em colapso por volta de
1500 a.C., quando grupos provenientes da Ásia central, os árias (ou arianos), conquistaram a região.
Os arianos seguiam uma orientação religiosa com
muitos deuses (politeísmo), baseada em textos conhecidos como Vedas. A sociedade védica estava dividida
em castas: no topo, os brâmanes (sacerdotes); a seguir,
os xátrias (administradores e guerreiros), os vaixás (comerciantes e camponeses) e os sudras (trabalhadores).
Abaixo de todos estavam os párias, que não pertenciam
a nenhuma casta e eram chamados de “intocáveis”.
Na esfera da religião, alguns aspectos das crenças
dos harapenses fundiram-se às crenças védicas, dando origem ao hinduísmo.

Reinos e impérios

Religiões
O hinduísmo é, ainda hoje, a religião majoritária
da Índia. Cultua vários deuses. Três deles formam a
Trimurdi (Trindade): Brahma (o Criador), Vishnu (o
Conservador) e Shiva (o Destruidor).
Por volta de 566 a.C., um príncipe indiano, Sidarta Gautama, renunciou à riqueza para buscar a
iluminação por meio da meditação. Ao alcançá-la,
após vários anos, ele se tornou Buda (o Iluminado).
Sua doutrina, o budismo, espalhou-se pelo Oriente.
Buda se opunha ao sistema de castas e afirmava que,
para superar o sofrimento é preciso alcançar a purificação espiritual.
Outra religião importante no continente indiano é
o islamismo, cuja história foi abordada nas páginas
19 e 20 deste livro.
Wojtek Buss/age fotostock/Keystock

Entre os séculos VI e IV a.C, o território indiano foi
conquistado sucessivamente pelos persas e pelos macedônios de Alexandre, o Grande. Em 321 a.C., um dos
povos indianos, liderado por Chandragupta Mauria, ex-

pulsou os macedônios e fundou o Império Mauria,
que ocupava quase todo o subcontinente indiano.
Cem anos depois, esse império se fragmentou em vários reinos.
Em 320 d.C., a região norte da Índia foi novamente unificada, sob o Império Gupta. Entretanto, por
volta de 998, a Índia começou a ser ocupada pelos
muçulmanos, que fundaram vários sultanatos (reinos
governados por sultões), entre os quais o sultanato
de Délhi.
A ocupação da Índia pelos muçulmanos dinamizou o comércio e os contatos entre Oriente e Ocidente. As cidades se urbanizaram, com a construção
de mesquitas (templos) e monumentos. Em 1526, o
príncipe Babur derrotou o sultão de Délhi e fundou o
Império Mogul. O Taj Mahal é a obra mais expressiva da arquitetura mogul.

China e Índia

chegaram à costa da China em busca de seda e porcelana; com isso, as expedições marítimas passaram
a ser definitivamente proibidas (mantendo-se apenas
os portos de Cantão e Macau). O imperador da dinastia Ming foi derrubado em 1644 pelos manchus, que,
assim como os mongóis, mantiveram muitas das características culturais e políticas chinesas.

Ruínas de Mohenjo-Daro. Fotografia de 2007.
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Questões
1. Alternativa e.
Os mongóis eram um povo que vivia inicialmente ao norte da China. Formado por tribos autônomas, eles se unificaram em 1206, sob a liderança de Gêngis Khan. Teve início então sua expansão territorial. Ainda no século XIII, eles
conquistaram a China. Por volta de 1260, sob o
reinado de Kublai Khan, neto de Gêngis Khan, o
Império Mongol alcançou sua maior extensão,
indo da China à região do mar Negro.
2. Alternativa b.
A civilização harappiana começou a florescer
no vale do rio Indo por volta de 3000 a.C. Era
uma civilização urbana, na qual se destacavam
as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro. Nesses
centros urbanos, seus habitantes contavam
com redes de água e esgoto e ruas bem planejadas. Os harappianos utilizavam rotas comerciais que os interligavam com a Ásia Central, o
golfo Pérsico e a Mesopotâmia. Peças de seu
artesanato foram encontradas em sítios
arqueológicos mesopotâmios.
3. Alternativa d.
O islamismo e o hinduísmo, religiões dos muçulmanos e dos hindus, respectivamente, não
são semelhantes. Suas diferenças começam
com a crença em diversos deuses pelos hindus, em contraste com o monoteísmo islâmico.
Muitas outras diferenças separam as duas religiões, cuja convivência na Índia nunca foi muito pacífica.

1. (Ufal) Considere o desenho.

Wang Tao. Explorando a China. São Paulo: Ática, 1996. p. 25.

O desenho mostra dois soldados chineses usando flechas incendiárias. No
século X, os chineses descobriram que, aplicando pólvora às flechas, podiam
criar uma nova arma explosiva visando destruir seus inimigos. No entanto,
mesmo com essas armas os chineses não conseguiram impedir, três séculos
depois, que os:
a) hunos dominassem completamente seu território e lhes impusessem o
confucionismo.
b) europeus invadissem as regiões produtoras de seda e monopolizassem o
comércio desse produto.
c) japoneses invadissem as regiões agrícolas do Vale do Rio Amarelo, visando à exploração do arroz.
d) persas e os tártaros exercessem o domínio sobre seu território e controlassem as rotas da seda.
e) mongóis impusessem a dominação sobre seu território, aproveitando os
conflitos internos entre chineses.
2. Sobre as características da cultura harappiana na civilização da Índia Antiga,
assinale a alternativa correta:
a) Grandes templos religiosos e santuários pré-hindus são características marcantes da arquitetura harappiana.
b) Indícios arqueológicos revelam uma cultura marcada pela vida urbana e social,
um comércio terrestre e marítimo que alcançava longas distâncias, havendo
contato desses povos com outros comerciantes da China e da Mesopotâmia.
c) A civilização harappiana era muito guerreira e conquistou grandes porções
do território dos atuais Mongólia e Paquistão.
d) Pesquisas arqueológicas caracterizam os povos harappianos como nômades e sedentários que viviam nas planícies do vale do Indu; foram conquistados e exterminados pelos invasores védicos.
e) Os harappianos se inspiraram e foram influenciados pela cultura védica
dos antigos povos arianos que haviam habitado a planície do rio Ganges e
desaparecido milhares de anos antes.
3. Sobre o domínio islâmico na Índia Antiga, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As primeiras invasões dos muçulmanos no território indiano se deram ainda no século VIII.
b) A fundação e a consolidação dos sultanatos de Dehli e Bahmani contribuíram para uma efetiva disseminação da cultura islâmica na região da Índia.
c) Um aumento do comércio e das trocas comerciais e um grande processo de
urbanização são características da época dos sultanatos.
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4. Considere as alternativas abaixo sobre o budismo:
I. Sidarta Gautama, o Buda, é uma figura lendária dos livros védicos, responsável por desviar os seres humanos do caminho de Brahma.
II. Segundo o budismo, o apego exagerado a si mesmo é a origem do sofrimento que atinge os seres humanos. Esse entendimento está contido na
doutrina das Quatro Nobres Verdades.
III. As doutrinas budistas encontraram a resistência de muitos sacerdotes brâmanes, que, em alguns momentos, chegaram a perseguir os budistas na Índia.
Estão corretas as afirmações expressas nos números:
a) I e II.
b) II e III.
c) I apenas.
d) III apenas.
e) I, II e III.
5. (Ufg-go) Analise as imagens a seguir.

4. Alternativa b.
O budismo surgiu na Índia, entre os séculos VI
e V a.C., como resultado dos ensinamentos e
da experiência de vida de Sidarta Gautama,
príncipe que abandonou todos os seus bens
materiais para se dedicar a uma vida de contemplação e meditação. Nesse processo,
Sidarta chegou à iluminação e tornou-se Buda,
que significa “O Iluminado”. Em seus ensinamentos, Buda expôs a doutrina das Quatro
Nobres Verdades, que prega a purificação moral e espiritual para superar os sofrimentos
causados pelo desejo e pelo excessivo apego a
si mesmo. O budismo não foi aceito pelos sacerdotes brâmanes porque se opunha ao sistema de castas vigente na Índia até hoje.

China e Índia

d) A tolerância religiosa e cultural foi marcante durante todo o domínio islâmico na Índia, já que os muçulmanos e os hindus praticavam religiões
muito semelhantes.
e) O império Mogol estendeu-se por todo o centro-norte da Índia. O reinado
de Akbar (1556-1605) foi considerado um momento de grande esplendor
e de estabilidade política e econômica.

5. a. A matriz religiosa da primeira imagem é o
cristianismo. A imagem representa a
Santíssima Trindade, com o Filho (Jesus
Cristo), o Pai e o Espírito Santo (representado
por um pombo). De joelhos, aparece também
a Virgem Maria. O judaísmo, matriz religiosa
que deu origem ao cristianismo, não aceita a
divindade de Cristo. O conceito de Santíssima
Trindade foi formulado pela primeira vez no
Concílio de Niceia, em 325. Já a matriz religiosa da segunda imagem são as crenças religiosas védicas (Índia antiga. O deus hinduísta
com cabeça de elefante é Ganesha).
b. A relação entre crença religiosa e vida cotidiana se manifesta nos preceitos religiosos
que orientam a conduta das pessoas (por
exemplo, os Dez Mandamentos do judaísmo
e do cristianismo). Esses preceitos são introjetados e fortalecidos por meio de símbolos e da palavra da divindade registrada
nos textos sagrados.

Disponível em: <www.arquidiocesedegoiania.org.br>. Acesso em: nov. 2009.

Disponível em: <www.caminhosalternativos.files.wordpress.com/2008/12/novaimagemjpg>. Acesso
em: out. 2009.

Das comunidades primitivas às contemporâneas, as crenças mágico-religiosas são fenômenos recorrentes, que integram o universo cultural e simbólico
das comunidades. Considerando esse pressuposto:
a) identifique a matriz religiosa que deu origem a uma das crenças (cristianismo e hinduísmo) representadas nas imagens.
b) explique a relação entre crença religiosa e vida cotidiana, concretizada por
meio de símbolos, tais como os exemplificados nas imagens.
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A expansão marítima europeia
O mercantilismo

Colombo chega à América
Ao contrário dos portugueses, o governo espanhol adotou o caminho proposto pelo genovês
Cristóvão Colombo. Certo de que a Terra era redonda, Colombo dizia que, para chegar ao Oriente, bastava navegar para o Ocidente. Em 1492, ele
partiu da Espanha com três caravelas e chegou à
América em outubro daquele ano. Acreditando ter
aportado nas Índias, chamou seus habitantes de
índios. Foi só por volta de 1501 que o navegador Américo Vespúcio anunciou que essas terras
constituíam um continente desconhecido dos europeus. Em sua homenagem, esse continente passou a se chamar América.
Etapas da expansão portuguesa
no século XV
E U R O PA

Portugal toma a dianteira

Lisboa

Açores
Madeira
Canárias
Trópico de Câncer
Cabo
Bojador
Cabo
Verde

Ceuta

GUINÉ
SERRA LEOA

Equador

OCEANO
ATLÂNTICO

AMÉRICA
OCEANO PACÍFICO

Em 1453, Constantinopla foi conquistada pelos turcos-otomanos. Esse fato estrangulou o comércio no Mediterrâneo, controlado pelas cidades
de Gênova e Veneza, na península Itálica. A procura por produtos do Oriente, porém, não diminuiu. Assim, as potências europeias começaram a
buscar rotas marítimas alternativas.
Portugal, já consolidado como Estado Nacional
desde a Revolução de Avis no século XIV, tinha
nos grupos mercantis o principal apoio à Monarquia. Por isso, o Estado português passou a estimular as atividades comerciais marítimas, o que também era do interesse da Igreja, que via na expansão
marítima um caminho para difundir a fé católica.
Também contribuíram para a expansão marítima portuguesa algumas inovações tecnológicas,
como o astrolábio, a bússola, o quadrante e a balestilha. Além disso, desenvolveram-se estudos de
cartas náuticas e foi inventada a caravela.
Mesmo antes da queda do Império Bizantino,
o Estado e a burguesia portuguesa se lançaram
à exploração da África. Em 1415, conquistaram
Ceuta, no norte africano. Seguiram-se outros
avanços pela costa oeste do continente. Esse processo tem sido chamado de périplo africano. No
litoral atlântico da África, os portugueses comercializavam sobretudo ouro e pessoas escravizadas.
Em 1498, finalmente, o almirante português
Vasco da Gama chegou a Calicute, na Índia, depois de contornar o continente africano. Estava
aberto o Caminho Marítimo para as Índias.

ID/BR

Depois das crises do século XIV, a Europa conheceu no século XV um período de maior estabilidade, no qual de consolidaram os Estados
Nacionais (ou Monarquias Nacionais). As atividades econômicas – comércio e manufatura, sobretudo – orientavam-se pelos princípios mercantilistas, apoiados pela burguesia mercantil e
sob controle do Estado. As principais características do Mercantilismo foram:
∙∙ acumulação de ouro e prata (metalismo)
como medida de riqueza de um país;
∙∙ balança comercial favorável: as exportações
deveriam ser maiores do que as importações;
∙∙ protecionismo, com a criação de impostos
sobre os produtos estrangeiros;
∙∙ monopólios comerciais e exclusividade da
metrópole no comércio com as colônias.

Calicute

ÁFRICA
Melinde

Sofala

Trópico de Capricórnio

0

ÁSIA

2 710
1 cm – 2 710 km

OCEANO
ÍNDICO

5 420 km
Cabo da Boa
Esperança

1a etapa: tomada de Ceuta (1415) e travessia do cabo Bojador (1434)
2a etapa: navegação do cabo Bojador a Cabo Verde (1434-1444)
3a etapa: transposição da costa da Serra Leoa até o Congo (1444-1486)
4a etapa: transposição do cabo da Boa Esperança, por Bartolomeu
Dias (1488). Chegada de Vasco da Gama a Calicute (1498)

Fonte de pesquisa: Serra, Irene Seco et al. Atlas histórico. Madrid:
Ediciones SM, 2005. p. 68.

Após o retorno de Vasco da Gama a Portugal,
uma nova expedição foi enviada às Índias. Chefiada por Pedro Álvares Cabral, ela se desviou do
caminho e, em 22 de abril de 1500, chegou às
terras hoje conhecidas como Brasil.

A divisão do mundo
As expedições marítimas de Portugal e da Espanha provocaram disputas entre os dois países.
Para resolver os conflitos, em 1494 foi assinado
o Tratado de Tordesilhas, pelo qual as terras encontradas a leste do meridiano de Tordesilhas pertenceriam a Portugal; as que ficassem a oeste seriam da Espanha.
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2. (Unesp) A propósito da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos
XV e XVI pode-se afirmar que:
a) a Igreja Católica foi contrária à expansão e não participou da colonização
das novas terras.
b) os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos
países ibéricos.
c) a centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras.
d) os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos.
e) os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo.

1. Alternativa e.
O papel pioneiro de Portugal, logo seguido pela
Espanha, no processo de expansão europeia durante as Grandes Navegações só foi possível
porque: a) os dois países já dispunham nesse
momento de Estados politicamente unificados e
centralizados que assumiram a liderança do
processo expansionista; b) havia já, sobretudo
em Portugal, um desenvolvimento das atividades comerciais que deu origem a um grupo social (a burguesia mercantil) interessado em
abrir um novo caminho para as Índias e expandir seus negócios; c) a luta pela Reconquista
havia promovido o espírito cruzadista de expandir a fé católica por outras regiões do planeta;
d) os avanços científicos e tecnológicos dessa
época, como a noção da esfericidade da Terra,
a invenção da caravela, a utilização da bússola,
etc., impulsionaram o interesse intelectual em
colocar em prática as novas teorias.

A expansão marítima europeia

1. (UFF-RJ) Considerando o processo de expansão da Europa moderna a partir
dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que Portugal e Espanha tiveram um
papel predominante. Esse papel, entretanto, dependeu, em larga medida, de
uma rede composta por interesses:
a) políticos, inerentes à continuidade dos interesses feudais em Portugal; intelectuais, associados ao desenvolvimento da imprensa, do hermetismo
e da Astrologia no mundo ibérico; econômicos, vinculados aos interesses
italianos na Espanha, nos quais a presença de Colombo é um exemplo; e
sociais, vinculados ao poder do clero na Espanha.
b) políticos, vinculados ao processo de fragmentação política das monarquias absolutas ibéricas; sociais, associados ao desenvolvimento de
novos setores sociais, como a nobreza; coloniais, decorrentes da política da Igreja católica, que via os habitantes do Novo Mundo como o
homem primitivo criado por Deus; e econômicos, presos aos interesses
mouros na Espanha.
c) políticos, vinculados às práticas racistas que envolviam a atuação dos
comerciantes ibéricos no Oriente; científicos, que viam na expansão a
negação das teorias heliocêntricas; econômicos, ligados ao processo de
aumento do tráfico de negros para a Europa através de alianças com os
Países Baixos; e religiosos, marcados pela ação ampliada da Inquisição.
d) políticos, associados ao modelo republicano desenvolvido no Renascimento italiano; religiosos, decorrentes da vitória católica nos processos da Reconquista ibérica; econômicos, ligados ao movimento geral de
desenvolvimento do mercantilismo; e sociais, inerentes à vitória do campo
sobre a cidade no mundo ibérico.
e) políticos, vinculados ao fortalecimento da centralização dos estados
ibéricos; econômicos, provenientes do avanço das atividades comerciais; religiosos, relacionados com a importância do Papado na Península Ibérica; e intelectuais, decorrentes dos avanços científicos da
Renascença e que viram na expansão a realidade de suas teorias sobre
Geografia e Astronomia.

2. Alternativa c.
A chegada de Colombo à América, em 1492, e
a descoberta do Caminho Marítimo para as
Índias por Vasco da Gama (1498), foram seguidas pela conquista de novos territórios fora da
Europa por Portugal e Espanha e, logo depois,
por outras potências europeias, como
Inglaterra e França. Esse processo fortaleceu o
poder central dessas potências, contribuindo
para a formação do Estado absolutista.
3. Alternativa b.
Foi com a conquista de Ceuta, em 1415, que teve início a expansão de Portugal para fora da
Europa. Essa conquista foi seguida pela exploração da costa atlântica da África, que levaria
à descoberta do Caminho Marítimo para as
Índias em 1498.

3. (EsPCEx-SP)

“Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais
impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia
e da América.”
Extraído de: Silva, 1996.

O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi o(a):
a) contorno do Cabo da Boa Esperança em 1488.
b) conquista de Ceuta em 1415.
c) chegada em Calicute, Índia, em 1498.
d) ascensão ao trono português de uma nova dinastia, a de Avis, em 1385.
e) descobrimento do Brasil em 1500.
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A América antes dos europeus
Maias e astecas
Uma das primeiras civilizações da América
Central foi a Olmeca, que floresceu entre 1200
e 400 a.C. Sua influência marcaria as civilizações
mesoamericanas posteriores. Uma delas, a dos
maias, ocupou o sul do golfo do México entre os
séculos III e XII.
A sociedade maia estava organizada em cidades-Estado. Cada uma tinha seu soberano, que
governava com o apoio dos sacerdotes, dos militares e de um conselho formado por pessoas da elite.
Abaixo deles estavam os agricultores. O comércio
também era uma atividade importante. Os maias
construíram pirâmides e observatórios astronômicos. Tinham um calendário solar de 365 dias.
Por volta do século XIII, os astecas ou mexicas se fixaram no México central, que séculos antes
havia sido palco do Império Tolteca. Ali, eles fundaram a cidade de Tenochtitlán. Os povos vizinhos
foram dominados e obrigados a pagar tributos.
Ao contrário da sociedade maia, a asteca estava
unificada sob a chefia de um soberano que governava com o apoio de sacerdotes, funcionários estatais
e militares. Havia comerciantes e artesãos. Na base
estavam os camponeses e, abaixo deles, os escravos
(prisioneiros de guerra, endividados e criminosos).
Os astecas desenvolveram conhecimentos de matemática e astronomia (tinham um calendário solar). Tinham uma escrita e também uma engenharia
avançada, com grandes templos e pirâmides.

Os incas
Os incas, oriundos da região do lago Titicaca,
ocuparam o vale de Cusco, no Peru, por volta do
século XII. Com o tempo, expandiram seu domínio
sobre outros povos (mochicas, chimus), formando
um império com cerca de 15 milhões de habitantes.
Cusco (do quíchua, “umbigo”) era a cidade sagrada e o centro do Império Inca, cujo soberano era
considerado filho do deus Sol. Ele governava com o
auxílio de altos funcionários, sacerdotes e nobreza.
A base da economia era a agricultura, com mais
de setecentas espécies de cultivo. Criavam lhamas
e alpacas, utilizadas no transporte, na alimentação
e na produção de lã.
Os incas se destacaram na engenharia e na arquitetura, construindo estradas, pontes, fortalezas,
templos e terraços nas montanhas para a produção agrícola. Seus principais deuses eram Inti (Sol),
Quilla (Lua) e Viracocha (criador do Universo).

Povos indígenas do Brasil
O território a que chegou Pedro Álvares Cabral
em abril de 1500 era chamado pelos nativos de
Pindorama, Terra das Palmeiras. Durante os primeiros tempos, os portugueses mantiveram contato com os povos Tupi. Mas havia outros, espalhados pelo interior do território, cuja classificação
se baseia hoje em famílias linguísticas. São elas:
tupi-guarani, jê, caribe e aruaque.
Os Tupi habitavam a faixa litorânea. Os Guarani, o interior do sul-sudoeste do território atual
do Brasil. Ambos eram povos guerreiros e agricultores. Entre os Tupi, a guerra era justificada como
vingança contra a morte em combate de antepassados. Os inimigos capturados eram devorados
em rituais antropofágicos.
As aldeias, formadas por conjuntos de cabanas
de sapé, eram lideradas por um cacique e um conselho de chefes de cada grupo familiar. Os homens
cuidavam da guerra, da caça, da pesca e preparavam
a terra para o plantio por meio da coivara, ou queimada. As mulheres, do plantio, da fabricação de cerâmica e cestaria, da educação das crianças, etc.

Aspectos da cultura indígena
A diversidade linguística e cultural dos povos
indígenas é grande, mas há entre eles algumas semelhanças quanto à visão de mundo e à religiosidade. Os Tupi acreditavam na existência de espíritos maléficos, como Abaçaí, e benéficos, como
Anhangá (protetor da floresta). Tupã era o deus
do raio e do trovão; a partir do século XVI, por
influência europeia, tornou-se uma divindade
mais benevolente, semelhante ao Deus cristão. Os
pajés tinham o poder da cura e da advinhação.
Além disso, os Tupi-Guarani acreditavam numa
Terra Sem Mal, uma espécie de paraíso terrestre;
essa crença motivou muitas migrações desses povos.
De um modo geral, todos os indígenas, e não só
os Tupi, usavam adornos muito elaborados, como
brincos, tiaras, cocares, braceletes e peitorais, feitos com penas de pássaros. Alguns povos usavam
também bodoques, discos de madeira ou de jadeíta nos lábios inferiores. As pinturas corporais
eram outra característica dessas populações.
A música indígena tinha como principais instrumentos os chocalhos, guizos, flautas e trombetas. O arco e a flecha eram as armas mais importantes, mas também eram usados lanças e tacapes.
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Campos, Flavio de; Miranda, Renan Garcia. Oficina de História - História integrada.

O texto apresenta características dos:
a) tupis.
b) incas.
c) maias.
d) mexicas.
e) araucanos.
2. (UFSM-RS) Analise as afirmações sobre as sociedades americanas:
I. Os povos americanos, durante milhares de anos antes da chegada dos
europeus, ocuparam a grande variedade dos ecossistemas do continente, desenvolvendo uma multiplicidade de culturas com as especificidades
próprias da sua adaptação ao meio ambiente.
II. Astecas e Incas, na medida em que aproveitaram e aprimoraram o legado
das inúmeras culturas que os precederam nos ecossistemas da Mesoamérica e América Andina, puderam desenvolver civilizações sofisticadas com
alto índice de urbanização.
III. A exploração exaustiva dos recursos naturais, como a devastação das
florestas para a extração da madeira usada na construção e ampliação
dos templos religiosos, provocou significativas mudanças ambientais
que contribuíram para acelerar o declínio da civilização Maia.
IV. É possível encontrar, na história da América portuguesa, registros da ocorrência de alianças entre índios e negros que resistiram à escravidão e
construíram alternativas à sociedade e à economia coloniais, como os quilombos, núcleos com ampla adaptação a regiões isoladas e mais seguras
no interior, dotados de uma produção mais diversificada e uma sociedade
mais horizontal que a da casa-grande e da senzala.
Estão corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e IV.
d) apenas III e IV.
e) I, II, III e IV.

1. Alternativa d.
Algumas características citadas no texto são
comuns às sociedades maia e asteca (ambas
eram abertas aos oceanos Atlântico e Pacífico,
ambas praticavam sacrifícios humanos, ambas
contavam com concentrações urbanas, etc.).
Entretanto, há duas exclusivas da sociedade
asteca: a forma de império e o número de habitantes das cidades, bem maior do que o das
cidades maias. Embora não fosse um império
no sentido usual da palavra, pois estava estruturada como confederação entre três grandes
cidades, a sociedade asteca tinha parte de sua
economia apoiada nos impostos pagos por povos subjugados por ela, o que não ocorria entre os maias.

A América antes dos europeus

1. (FGV-SP)
“(...) a religião desempenhava papel central nas relações entre o Estado e a sociedade. A guerra era sagrada, pois através dela se obtinham
escravos para o sacrifício humano, elemento central na ligação entre a
comunidade e o Estado.
(...) reinavam sobre um império aberto a dois oceanos.
(...) Em 1519 (...), com cerca de 5 milhões de habitantes, era a maior
concentração urbana do mundo”.

2. Alternativa e.
Todas as afirmativas são corretas. A questão
destaca a variedade de culturas na América
anterior à chegada dos europeus, o desenvolvimento das sociedades maia, asteca e inca, a
presença indígena nos quilombos do interior
do Brasil colonial e o esgotamento de recursos
ambientais (por meio do desmatamento) que,
entre outras causas, provocou o colapso da civilização maia.
3. Alternativa e.
Os astecas não se viam a si próprios como
deuses nem utilizavam os sacrifícios humanos
como vingança ou para enfrentar uma possível escassez de alimentos. Para eles, esses
sacrifícios tinham uma função simbólica, pois
acreditavam que o Sol precisava do sangue
dos sacrificados para continuar a brilhar todos os dias e assim manter e reproduzir a vida na Terra.

3. (UEL-PR) Os astecas sacrificavam prisioneiros de guerra para alimentar seus
deuses. O capturado tinha seu coração arrancado, era decapitado e tinha seu
sangue bebido pelo captor que, depois, levava o corpo para casa, esfolava-o,
comia-o com milho e vestia sua pele.
É correto afirmar que estes rituais no mundo dos astecas eram de ordem simbólica, uma vez que:
a) os vencidos deveriam pagar um tributo de sangue aos astecas, que viam a
si próprios como deuses.
b) os sacerdotes astecas exigiam oferendas de sangue para que não faltasse
alimento em seus templos.
c) um grande número de sacrifícios representava um reforço do abastecimento alimentar, evitando a carestia.
d) o captor do prisioneiro se vingava do inimigo, comendo suas carnes e vestindo sua pele.
e) os deuses exigiam oferendas do bem mais precioso que os homens
possuíam, a vida, para que o mundo fosse preservado.
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A América espanhola
Em 1492, como vimos, Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, desembarcou na América, mais
exatamente na ilha de Guanaani, no mar do Caribe. Pouco depois, iniciou a colonização de outra ilha,
Hispaniola, onde hoje estão o Haiti e a República Dominicana. A população nativa foi dizimada. Em
pouco tempo, o ouro da ilha se esgotou.
Teve início então a colonização do continente. Em 1519, uma expedição chefiada por Hernán Cortés chegou à região do
México. Os astecas, liderados por Montezuma, receberam os espanhóis amigavelmente, mas essa relação logo mudou. Munido de
armas de fogo e ajudado por intérpretes (a
indígena Malinche e o náufrago Jerônimo de
Aguilar), Cortés aliou-se a povos inimigos
dos astecas e cercou a cidade de Tenochtitlán. Os astecas reagiram, mas uma epidemia de varíola (doença trazida pelos espanhóis) dizimou a população da cidade. Em
agosto de 1521, a conquista espanhola da A conquista de Tenochtitlán, pintura do século XVII, retrata o cerco à
capital asteca comandado por Hermán Cortés durante a conquista do
sociedade asteca estava consumada.
México. Artista anônimo.

Coleção particular

A conquista do México

A queda do Império Inca
Em 1532, sob o comando de Francisco Pizarro, uma expedição espanhola desembarcou no território
do Império Inca. Eram 168 homens apenas, mas dispunham de cavalos e armas de fogo (ambos desconhecidos dos indígenas). Ao chegar à cidade de Cajamarca, Pizarro encontrou-se com o imperador
Atahualpa, à frente de um exército de 80 mil homens. Apesar da desproporção numérica, Pizarro capturou Atahualpa e exigiu como resgate ouro suficiente para encher um quarto de seis metros de comprimento por cinco de largura. Os incas pagaram o exigido, mas Pizarro faltou à palavra e matou Atahualpa. Em 1535, todo o Império Inca estava sob domínio espanhol.

A colonização espanhola
A principal motivação da colonização espanhola na América foi a procura de ouro e prata. Ouro de
aluvião foi encontrado na ilha de Hispaniola, mas logo se esgotou. No continente, a exploração dos metais preciosos assumiu proporções gigantescas. Para isso havia os adelantados, colonos autorizados pelo
governo espanhol a escravizar indígenas para o trabalho nas minas.
Os adelantados recebiam grandes extensões de terras e se comprometiam a catequizar e proteger os
indígenas que viviam nessas terras. Estes, em troca, deveriam pagar-lhes tributos na forma de produtos
ou de serviços prestados. Esse sistema era conhecido como encomienda.
Na Espanha, a administração das questões coloniais era exercida pela Casa de Contratação e pelo
Conselho das Índias.
Em 1524, o governo espanhol extinguiu a encomienda e a substituiu pelo repartimiento. Essa nova
forma de exploração consistia na utilização temporária de nativos, que no final das atividades recebiam
uma remuneração simbólica.
Em 1545, a descoberta de prata em Potosí (na Bolívia atual) e Zacateca (no México) proporcionou
novas riquezas à metrópole espanhola.
A partir do século XVII, as atividades mineradoras entraram em declínio. A economia das colônias
passou então a apoiar-se, em parte, nas haciendas – latifúndios monocultores de produtos tropicais. Em
algumas regiões, como as Antilhas, as haciendas produziam açúcar para exportação com base no trabalho de africanos escravizados, sistema conhecido como plantation.
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A sociedade colonial

A América espanhola

Para administrar suas colônias na América, o governo espanhol organizou as áreas centrais
em Vice-Reinos e as periféricas em Capitanias Gerais. Formaram-se assim os Vice-Reinos
de Nova Espanha (México atual) Peru, Nova Granada (Colômbia atual) e do Rio da Prata
(atuais Argentina, Paraguai e Uruguai). As Capitanias Gerais foram estabelecidas em regiões
hoje conhecidas como Cuba, Venezuela, Chile e Flórida.
Os funcionários da administração, conhecidos como chapetones, eram enviados diretamente da Espanha. Câmaras municipais, chamadas de cabildos, cuidavam da administração local.
Eram ocupadas por criollos, grandes proprietários descendentes de espanhóis, mas nascidos
na América.
Em fins do século XVII, no topo da pirâmide social da América espanhola estavam os chapetones. Logo abaixo, ficavam os criollos, com poderes limitados à administração dos cabildos.
Homens livres pobres e mestiços formavam um grupo social abaixo dos criollos. Em seguida, vinham os indígenas e, na base da pirâmide, os escravizados de origem africana.

A cultura nos primeiros tempos
Dois conceitos têm sido aplicados às transformações culturais decorrentes do processo de
conquista e colonização da América: aculturação e hibridização. O primeiro designa a substituição da cultura indígena pela europeia; o segundo se refere à formação de uma nova cultura
com base na fusão de aspectos da cultura indígena e da cultura europeia. A aculturação sugere
o desenraizamento cultural do indígena. Por isso, tem sido mais aceito o conceito de hibridização, que não reduz o indígena a mero espectador passivo da conquista europeia.
Muitas cidades na América espanhola foram construídas sobre as ruínas de antigos centros
urbanos indígenas, como demonstração ostensiva de poder. Cercadas de muralhas, elas concentravam na grande praça central as instituições do governo, a igreja matriz e as residências dos
funcionários mais graduados. A arquitetura seguia padrões europeus, embora muitas vezes estes
tivessem que ser adaptados aos materiais locais e às técnicas da mão de obra indígena e africana.
As universidades foram algumas das instituições estabelecidas pelos espanhóis. Construídos a
partir do século XVI, esses centros de ensino eram controlados pela Igreja e ali eram ministrados cursos de Teologia, Medicina e Leis.

O papel da Igreja católica
A colonização da América espanhola esteve associada à expansão da fé católica. O processo de
Reconquista na península Ibérica, que resultou na formação da Espanha e de Portugal, imprimiu
à colonização espanhola um espírito cruzadista, colocando lado a lado a Igreja católica e a Coroa.
À Igreja cabia a evangelização dos indígenas e a educação dos filhos dos colonizadores. Em 1519,
foi introduzido no continente o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, encarregado de vigiar
e punir as religiões indígenas e as atitudes consideradas desvios de comportamento.
A catequização dos nativos ficou a cargo dos jesuítas, religiosos da Companhia de Jesus
cujos métodos não estavam isentos de violência, uma vez que a extinção das idolatrias (rituais,
monumentos e objetos sagrados dos indígenas) era necessária para a conversão. O Concílio de
Lima (no Peru atual), em 1551, determinou a repressão aos cultos da religião inca, punindo severamente os indígenas que os praticassem.
Diante de tanta intolerância religiosa, o sincretismo tornou-se uma alternativa para os indígenas, que associavam seus deuses ou práticas a santos e rituais da religião católica. Entre os
incas, por exemplo, a comemoração de Corpus Christi foi assimilada à festa do Sol. Ao mesmo
tempo, igrejas e cruzes foram construídas em locais considerados sagrados por esse povo. Entre os astecas também ocorreram manifestações de sincretismo religioso, como o culto à Virgem
de Guadalupe, que teria aparecido ao indígena Juan Diego em 1542 em um lugar no qual era
cultuada uma das deusas da religião asteca. Após um período de repressão por parte da Igreja,
a santa foi assimilada ao universo católico.
Ao lado dessas manifestações de sincretismo religioso, a resistência dos indígenas à evangelização nunca desapareceu. Assim, muitos nativos mantiveram suas práticas em âmbito doméstico ou em grupos clandestinos, transmitindo suas tradições e combatendo o catolicismo longe
das vistas dos espanhóis.
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1. Alternativa d.
Não é certo que a Espanha tenha distribuído
terras e poderes de forma igualitária no período colonial. A Espanha era uma sociedade altamente hierarquizada e procurou reproduzir na
América sua estrutura social. A Igreja católica
e os funcionários reais estavam entre os mais
privilegiados.
2. Alternativa c.
A mistura de sentimentos contraditórios, de admiração e estranhamento, entre os espanhóis,
durante a conquista da América, foi resultado
do encontro de padrões culturais diferentes. No
processo de conquista, o estranhamento prevaleceu sobre a admiração, pois nem Cortés nem
Pizarro titubearam em dizimar as populações
asteca e inca e arrasar suas cidades.
3. Alternativa e.
A rápida conquista do Império Inca pelos espanhóis se explica por diversos fatores, alguns
dos quais sugeridos pelo enunciado da questão (o uso de armas de fogo e doenças transmitidas pelos conquistadores, etc.). Contribuiu
também para isso, a extrema centralização do
poder e o caráter teocrático da sociedade inca. Quando Pizarro encontrou-se com
Atahualpa em Cajamarca, contava apenas com
168 homens, contra um exército de cerca de
80 mil guerreiros incas. Para vencê-los, ele se
apoderou de Atahualpa e com esse trunfo obrigou os incas a se renderem. Caso não considerassem sagrado seu imperador, os incas teriam
se lançado contra os espanhóis, mesmo ao
custo da perda do filho do Sol.

1. (PUC-PR) Segundo Stefan Ujvari,

“O Novo Mundo saiu perdendo no intercâmbio de doenças. Os europeus podem ter levado a sífilis, que só raramente era mortal; em compensação, trouxeram para as Américas numerosas doenças, inclusive e,
principalmente, a varíola, que dizimou populações indígenas e facilitou
a tarefa de conquistadores como Cortez e Pizarro. Os índios não tinham
defesas contra tais enfermidades e até a gripe podia matá-los”.
Ujvari, Stefan Cunha. A história e suas epidemias: a convivência
do homem com os micro-organismos. Rio de Janeiro: Senac,
2003. p. 11.

São elementos que caracterizam a conquista espanhola, EXCETO:
a) Não foram apenas o ouro e a prata que atraíram os espanhóis para o Novo
Mundo. O desejo de conquistar e converter pagãos também contribuiu
para isso.
b) Em 1519, Fernão Cortez desembarcou no litoral mexicano com um pequeno exército e, durante dois anos de campanha, conseguiu derrotar os astecas e conquistar o México para a coroa espanhola.
c) No final da década de 1520, Francisco Pizarro saiu vitorioso sobre o império inca e conquistou o Peru para a Espanha.
d) O interesse pelo Novo Mundo se dava principalmente pela política empreendida pela Espanha de distribuir poderes e terras de forma igualitária entre os
colonos. Nesse sentido, a Igreja e os funcionários reais acabaram sendo os
que menos receberam privilégios e riquezas.
e) O ouro e a prata, resultados da conquista sobre o Novo Mundo, representaram a principal fonte econômica para o financiamento das guerras empreendidas por Filipe II contra os turcos muçulmanos e os protestantes
holandeses e ingleses em meados do século XVI.
2. (Unesp)

“(...) como puder, direi algumas coisas das que vi, que, ainda que mal
ditas, bem sei que serão de tanta admiração que não se poderão crer,
porque os que cá com nossos próprios olhos as vemos não as podemos
com o entendimento compreender.”
Cortés, Hernán. Cartas de Relación de la Conquista de Mexico, escritas de 1519 a 1526.

O processo de conquista do México por Cortés estendeu-se de 1519 a 1521. A
passagem acima manifesta a reação de Hernán Cortés diante das maravilhas de
Tenochtitlán, capital da Confederação Mexica. A reação dos europeus face ao
novo mundo teve, no entanto, muitos aspectos, compondo admiração com estranhamento e repúdio. Tal fato decorre:
a) do desinteresse dos conquistadores pelas riquezas dos Astecas.
b) do desconhecimento pelos europeus das línguas dos índios.
c) do encontro de padrões culturais diferentes.
d) das semelhanças culturais existentes entre os povos do mundo.
e) do espírito guerreiro e aventureiro das nações europeias.
3. (UFC-CE) Sobre a conquista da América, é verdade dizer que astecas, incas
e maias foram subjugados pelos espanhóis, embora houvesse superioridade
numérica de índios. Para isso contribuíram o uso de armas de fogo, os conflitos internos entre os nativos e as doenças transmitidas pelos conquistadores.
Sobre a conquista dos incas, assinale a alternativa correta.
a) Os incas foram derrotados porque acreditaram que os conquistadores
eram deuses de volta aos Andes e se sacrificaram em frente deles.
b) A conquista do vasto território inca foi se consolidando sem resistência por
parte dos indígenas, sobretudo dos quéchuas, que foram exterminados.
c) O aventureiro Fernão Cortez cruzou o Panamá, chegou ao Pacífico e comandou a conquista dos incas, aproveitando-se das lutas internas que enfraqueciam o Império.
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4. (Unicamp-SP)
“Durante a conquista espanhola no México, iniciada em 1519 por
Cortés, a superioridade tecnológica dos europeus era amplamente
compensada pela superioridade numérica dos indígenas e muitos truques foram inventados para atrapalhar o deslocamento dos cavalos: os
indígenas acostumaram-se a cavar fossas profundas nas quais espetavam paus em que as montarias eram empaladas. Mais tarde, em 1521,
canoas ‘encouraçadas’ resistiriam às armas de fogo. A tática indígena
evoluiu e adaptou-se às práticas do adversário: os mexicas, contrariamente ao costume, armaram ataques noturnos ou em terreno coberto.
Por outro lado, se as epidemias de varíola já estavam dizimando as
tropas de México-Tenochtitlan, também não poupavam os índios de
Tlaxcala ou de Texcoco, que apoiavam os espanhóis.”
Adaptado de Bernand, Carmen; Gruzinski, Serge. História do Novo Mundo. São Paulo: Edusp,
1997. p. 351.

a) Identifique uma estratégia utilizada por espanhóis e outra pelos indígenas
durante as disputas pelo domínio do México.
b) Explique por que houve acentuada queda demográfica entre as populações
indígenas nas primeiras décadas após a conquista espanhola.
5. (UFG-GO) Leia o texto.
“Colombo fala dos homens que vê unicamente porque estes, afinal,
também fazem parte da paisagem. Suas menções aos habitantes das
ilhas aparecem sempre no meio de anotações sobre a Natureza, em algum lugar entre os pássaros e as árvores.”
Todorov, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes,
1993. p. 33.

A passagem acima ressalta que a atitude de Colombo decorre de seu olhar em
relação ao outro. Essa posição, expressa nas crônicas da Conquista, pode ser
traduzida pela:
a) interpretação positiva do outro, associando-a à preservação da Natureza.
b) identificação com o outro, possibilitando uma atitude de reconhecimento
e inclusão.
c) universalização dos valores ocidentais, hierarquizando as formas de relação com o outro.
d) compreensão do universo de significações do outro, permitindo suas manifestações religiosas.
e) desnaturalização da cultura do outro, valorizando seu código linguístico.

4. a. O
 texto indica diversas táticas (definidas na
questão como “estratégias”) utilizadas por
astecas e espanhóis. O aluno pode escolher
entre elas. Uma das táticas dos espanhóis
consistiu em recrutar intérpretes, como a
indígena Malinche, para se fazer entender
pelos povos subjugados pelos astecas e que
nutriam contra eles um acirrado espírito de
vingança. Com a ajuda desses intérpretes,
os espanhóis conseguiram mobilizar esses
povos a seu favor. Os astecas também desenvolveram táticas criativas para enfrentar
os conquistadores, como armadilhas para
cavalos, e canoas “encouraçadas”.
b. As primeiras décadas da conquista espanhola na América foram de destruição de valores culturais dos ameríndios (cidades, templos, monumentos, objetos de ouro e prata,
etc.) e de extermínio de populações inteiras, tanto pelas armas quanto por epidemias
de doenças desconhecidas pelos nativos. A
crônica dessa destruição foi escrita na época por frei Bartolomeu de Las Casas. Além
disso, os espanhóis deslocaram contingentes indígenas de diversas regiões para o
trabalho nas minas. Tudo isso desestruturou
as sociedades ameríndias e sua agricultura,
provocando fome e morte de milhares de
pessoas.

A América espanhola

d) Atahualpa consultou os sacerdotes adivinhos para que explicassem a invasão dos conquistadores. Por não obter resposta, o rei os matou e dessa
forma o Império teocrático colapsou.
e) O conquistador espanhol, após ter tido contato direto com Atahualpa,
armou-lhe uma cilada e o fez prisioneiro; pediu resgate em ouro, mas,
mesmo assim, o matou. Sem o rei, o Império desestabilizou‑se e caiu.

5. Alternativa c.
O ponto de vista de Colombo era eurocêntrico
e etnocêntrico. Para ele, os valores e hábitos
europeus, assim como a religião cristã, eram
superiores aos das outras culturas e, portanto,
deveriam prevalecer sobre eles.
6. Alternativa b.
A encomienda foi uma das formas de exploração do trabalho indígena nos primeiros tempos
de colonização da América. Tratava-se de um
contrato pelo qual o governo espanhol cedia a
um colono o direito de explorar o trabalho
compulsório de um grupo de nativos. Como pagamento, o colono deveria providenciar a
evangelização desses indígenas.

6. (Uece) O processo de colonização da América Espanhola foi intenso e violento.
Os espanhóis utilizaram largamente de agressividade, superioridade técnico-militar, assim como de diferentes formas de exploração do trabalho indígena,
sendo a encomienda a mais comum. Sobre a encomienda assinale o correto.
a) Constituía-se em uma forma de trabalho remunerado com algumas moedas
de prata, proposta pelo rei da Espanha para a população indígena.
b) Era o direito de capturar indígenas, dado pelo rei aos encomienderos, que,
em troca, deveriam proporcionar aos nativos educação cristã.
c) Constituía-se em trabalho compulsório temporário no qual o indígena trabalhava por um período e depois podia livremente deixar de prestar serviços para a coroa espanhola.
d) Era um acordo firmado entre espanhóis e líderes indígenas para fornecimento de mão de obra nas minas de prata.
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A colonização da América
portuguesa
De início, os portugueses não se preocuparam em
ocupar as terras que os indígenas chamavam de Pindorama. Sua atenção estava voltada sobretudo para o comércio com o Oriente. Algumas expedições, contudo,
foram enviadas. Na primeira delas, em 1501, Gaspar de
Lemos notou a existência de pau-brasil, madeira cuja
resina era utilizada como corante para tecidos. Teve início então a primeira atividade econômica na colônia:
a extração e a comercialização do pau-brasil. A Coroa
portuguesa tinha o monopólio (estanco) sobre essa atividade, mas podia arrendá-la a particulares.
O corte e o transporte do pau-brasil até a praia eram
feitos pelos indígenas a troco de utensílios como espelhos,
machados, etc. Os troncos eram armazenados em feitorias até a chegada dos navios que os levariam a Portugal.
Outros países europeus estavam interessados no pau-brasil. O principal deles era a França, que enviou diversas expedições destinadas a explorar a madeira.
Em 1530, a Coroa portuguesa decidiu ocupar as novas
terras. Para isso, enviou uma expedição comandada por
Martim Afonso de Souza, que fundou a vila de São VicenDetalhe do mapa Terra Brasilis, de Lopo Homem,
1519. A maior parte dos indígenas está representada
te, no atual estado de São Paulo, e instalou na região o priextraindo pau-brasil.
meiro engenho de açúcar.
O modelo de colonização implementado foi o das Capitanias Hereditárias. O território da colônia foi dividido em 14 faixas de terras que iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas e foram entregues a 12 donatários. Estes seriam responsáveis pela proteção das capitanias, pela distribuição de lotes
(sesmarias) aos colonos, pela justiça e pela fundação de vilas.

Biblioteca Nacional da França, Paris, França

As capitanias hereditárias

A capitania que mais prosperou foi a de Pernambuco, seguida da de São Vicente. Quase todas
as outras fracassaram. Algumas porque não foram
ocupadas pelos donatários e outras devido à resistência indígena. Diante disso, em 1549 o governo português estabeleceu um Governo-Geral
para administrar a colônia, com sede em Salvador.
O primeiro governador-geral foi Tomé de
Souza (1549-1553), que trouxe com ele alguns
jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Durante a administração do segundo governador-geral, Duarte da Costa (1553-1558), o território do atual Rio de Janeiro foi invadido por
franceses, que fundaram na região uma colônia
chamada França Antártica, de onde só foram
expulsos em 1567, sob a administração do terceiro governador-geral, Mem de Sá.

A administração do Brasil colonial

ID/BR

O Governo-Geral
Coroa portuguesa

governador-geral do Brasil

provedor-mor
setor administrativo;
recolhimento de
tributos e inspeções
nas capitanias

ouvidor-mor
responsável
pela Justiça

capitão-mor
incumbido da
defesa geral
do território

capitanias hereditárias
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Indígenas e colonizadores

A colonização da América portuguesa

Inicialmente, o governo de Portugal autorizou os donatários a escravizar os indígenas. Entretanto, em 1537 o papa Paulo III proibiu essa prática. Assim, em 1548 o rei de Portugal decidiu
que só poderiam ser escravizados os indígenas que resistissem à colonização e fossem aprisionados no que os portugueses chamavam de guerra justa.
A resistência indígena à colonização se manifestou por meio de guerras, ataques a povoados e
fugas para o interior. Em certos casos, alguns povos indígenas se aliaram aos franceses para enfrentar os portugueses, como ocorreu durante o episódio da França Antártica, com a criação da Confederação dos Tamoios. Em outros casos, formaram-se alianças entre vários povos nativos para resistir ao avanço português, como ocorreu durante a Guerra dos Bárbaros, no Nordeste do Brasil,
entre 1688 e 1713.

O monopólio ideológico da Igreja católica
A colonização portuguesa na América foi conduzida pela Coroa e pela Igreja católica desde a
chegada de Pedro Álvares Cabral e seus homens às terras que os Tupi chamavam de Pindorama.
A presença católica nesse momento foi marcada pela Primeira Missa no novo território, celebrada por frei Henrique de Coimbra em 26 de abril de 1500.
Os jesuítas, que começaram a chegar em 1549, como parte do séquito de Tomé de Souza,
assumiram a maior parte da tarefa de evangelização (outras ordens religiosas também participariam desse trabalho). Para melhor se comunicar com os nativos, os padres aprenderam a língua
e a cultura dos Tupi, incorporando-as à liturgia católica. A partir de 1557, os jesuítas e outras
ordens religiosas organizaram aldeamentos conhecidos como missões ou reduções, aldeias rigidamente controladas, nas quais, além de catequizados, os indígenas eram submetidos aos hábitos europeus e ao trabalho obrigatório e disciplinado. Como se dizia na época, era necessário
dar-lhes “lei e rei” para que chegassem à fé em Cristo e à obediência ao Estado português.
Embora fossem contrários à escravização dos nativos, os jesuítas também contribuíram para
a desestruturação de suas sociedades, pois os indígenas catequizados abandonavam suas aldeias
para viver nas missões, onde não lhes era permitido realizar seus rituais. No século XVII, as missões jesuíticas seriam alvo dos bandeirantes à procura de indígenas para escravizar. Várias delas
foram arrasadas e milhares de nativos, escravizados nesse processo.
No trabalho de conversão dos nativos, os jesuítas tiveram que enfrentar várias formas de resistência, como fugas individuais e coletivas e rejeição aos hábitos europeus e ao trabalho obrigatório. O sincretismo religioso, outra forma de resistência, foi inicialmente considerado heresia pela Igreja, mas os indígenas recorriam constantemente a ele como recurso para manter seus
valores e crenças tradicionais. Referências às santidades e à terra sem males, velhos mitos indígenas, eram encontrados entre os Tupi catequizados, assim como a associação entre Nossa Senhora e Tupã, num misto de religiosidade cristã e indígena.
Ao lado desse trabalho de evangelização, a Igreja cuidou também de controlar a vida espiritual dos colonos. Para isso, construiu igrejas e capelas, e criou paróquias, colégios, seminários e
dioceses. Entretanto, muitos colonos se deixavam atrair pela liberdade existente entre os indígenas, uniam-se às nativas e levavam uma vida que os religiosos chamavam de “dissoluta”. Diante
disso, e para aumentar o controle espiritual sobre seu “rebanho”, em 1591 a Igreja trouxe para a
Colônia o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, que atuava por meio de “visitações”, julgando e condenando todos aqueles cujos desvios de crença e conduta pareciam ameaçar o controle
da Igreja sobre a vida moral e espiritual da Colônia.

A atividade açucareira
Os portugueses já produziam açúcar nas ilhas dos Açores e da Madeira. Ao iniciar a colonização do Brasil, já detinham conhecimento e terras para ampliar sua produção e seu comércio. A partir de 1530, muitos engenhos foram estabelecidos em Pernambuco, com instalações
caras e grande número de escravizados. O sistema adotado para a exploração do açúcar foi a
plantation − grande propriedade monocultora voltada para exportação, em que era usado o trabalho escravo. As instalações incluíam o engenho, a casa-grande, a senzala e a capela. Os portugueses exportavam o açúcar produzido por meio de uma rede comercial com os flamengos e
os holandeses, que distribuíam o produto na Europa.
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A mandioca, o tabaco e a aguardente também eram produtos importantes, que complementavam a economia açucareira. O tabaco e a cachaça, por exemplo, eram usados como moeda de
troca na África, para a compra de escravizados. A atividade pecuária, por sua vez, promoveu a
interiorização da Colônia, provocada pelo aumento dos rebanhos em decorrência do crescimento da demanda por carne, couro e sebo.

A sociedade do açúcar: casa‑grande e senzala
A sociedade colonial do período açucareiro foi marcada pela presença da família patriarcal,
cujo centro era ocupado pelo senhor de engenho que, com seu núcleo familiar e muitos agregados, vivia na casa-grande. Era uma sociedade caracterizada pelo abismo entre senhores brancos e africanos escravizados (que viviam nas senzalas), além de uma camada intermediária de
homens pobres, porém livres.
No início do período colonial, a escravidão indígena foi a alternativa temporária do colonizador, que, em pouco tempo, embarcou no lucrativo negócio do tráfico negreiro, tornando o comércio de cativos em várias regiões da África parte essencial do projeto colonial.
Acorrentados nos porões dos navios negreiros, os africanos capturados vinham de diferentes
regiões do continente, pertenciam a diferentes etnias e, portanto, carregavam uma diversidade
cultural muito grande. Esse comércio garantia altos lucros para a metrópole e o fornecimento
de mão de obra abundante para as lavouras na Colônia.
O trabalho escravo não era empregado apenas nas lavouras de cana-de-açúcar. Na casa-grande, havia a presença marcante de escravos domésticos; nas vilas e cidades, os escravos
de ganho vendiam produtos ou realizavam trabalhos temporários, revertendo os lucros para o
patrão. Resistindo à escravidão, muitos cativos fugiam para os quilombos, onde buscavam sobreviver clandestinamente por meio da caça, da pesca, da coleta, da lavoura, de alianças com
comerciantes e de saques, garantindo sua liberdade. O de maior destaque foi o Quilombo dos
Palmares, na serra da Barriga, Alagoas, local em que mais de 30 mil quilombolas moraram,
liderados por Zumbi.

Vilas e cidades
As cidades e as vilas eram os núcleos do poder colonial; localizavam-se em sua maioria no
litoral, pois eram originárias de portos que complementavam o sistema de exportação agrícola.
Os traçados sinuosos das ruas demonstram que, adaptadas ao relevo e à necessidade de defesa,
expandiram-se para as áreas mais altas, sem planejamento. As construções de maior destaque,
pela arquitetura e pela importância que tinham na sociedade colonial, eram os grandes casarões
da administração, as Câmaras Municipais e as numerosas igrejas e catedrais, centros da vida social da Colônia.
A sociedade colonial era marcada pela presença da Igreja católica, que condenava as práticas
religiosas resultantes da mistura de crenças das várias etnias que conviviam na Colônia. Vindos de diversas partes da África, os cativos apresentavam diferenças culturais que dificultaram
o processo de evangelização. As práticas sincréticas da religiosidade católica, muito difundidas
entre os escravizados e as camadas pobres, foram combatidas como heresias pelo clero oficial e
pela Inquisição. Sua sobrevivência tornou-se possível com a criação de irmandades leigas populares, que garantiam a identidade cultural de grupos diferentes.

A idade do ouro na América portuguesa
Os portugueses procuravam ouro em sua Colônia da América desde o começo do século
XVI. Para isso, criaram as entradas e bandeiras, expedições que penetravam no interior do
território à procura de metais preciosos ou de indígenas para aprisionar e escravizar.
Em 1693, um bandeirante paulista encontrou ouro na região do atual estado de Minas Gerais. Milhares de pessoas dirigiram-se então para lá, à procura de enriquecimento rápido. Após
um período caótico, o governo de Portugal passou a controlar a região mineradora, distribuindo lavras, abrindo estradas, cobrando impostos e fundando vilas (Mariana, Vila Rica, Sabará e
outras). Nascia, assim, uma sociedade mais urbana, diversificada e dinâmica do que a do Nordeste açucareiro.
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A colonização da América portuguesa

Na base dessa sociedade estavam os africanos escravizados, obrigados a trabalhar em condições precárias nos rios (ouro de aluvião) e nas minas. Descontentes, muitos deles se revoltavam e fugiam para formar quilombos. Homens livres e pobres também faziam parte dessa
sociedade. Havia ainda nas vilas e cidades uma camada média, formada por artesãos, comerciantes, pequenos mineradores, intelectuais, militares, sacerdotes, etc. O grupo dominante era
constituído por grandes mineradores, fazendeiros, grandes comerciantes, altos funcionários
da administração, etc.

Ouro e integração
As necessidades de abastecimento da região mineradora levaram, pela primeira vez na Colônia, à formação de uma rede de ligação entre o Nordeste e o Sul. O Rio de Janeiro fornecia
africanos escravizados e produtos europeus; o Rio Grande do Sul, cavalos, mulas e gado; do
Nordeste chegavam açúcar, rapadura e cachaça.
Para controlar a circulação de mercadorias e fiscalizar o pagamento do quinto (imposto de
20% sobre o ouro extraído), o governo português ordenou a abertura de uma rota entre Minas
Gerais e o Rio de Janeiro e instituiu registros, locais de cobrança de impostos sobre os produtos transportados.

O Barroco mineiro
Iniciado em meados do século XVI na península Itálica, o Barroco foi um estilo artístico caracterizado pelas formas curvas e exuberantes, pela abundância de adornos e pela expressão dos sentimentos. No Brasil, adotou características próprias e atingiu o auge na região das Minas Gerais.
Seus maiores expoentes foram Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, arquiteto, escultor
e entalhador, que projetou a igreja de São Francisco em Vila Rica (atual Ouro Preto), e Manuel
da Costa Ataíde, autor da pintura do forro dessa igreja.
No campo da literatura, destacaram-se os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, que, em 1789, se envolveriam na conspiração pela independência conhecida como Inconfidência Mineira.

O poder se desloca para o sul
A exploração do ouro em Minas Gerais deslocou o eixo da economia colonial do Nordeste
para o Centro-Sul. Ao mesmo tempo, a descoberta de diamantes no Distrito Diamantino, em
1720, levou a um rígido controle da região. Em 1771, a exploração dessas pedras preciosas ficou a cargo da Coroa portuguesa.
Como resultado do deslocamento do eixo econômico, em 1763 a capital da Colônia passou
a ser o Rio de Janeiro, que substituiu Salvador nessa função. A essa altura, o porto do Rio de
Janeiro já era o maior da Colônia, recebendo africanos escravizados e produtos europeus e exportando ouro e diamantes.
Em Portugal, com o afluxo de riquezas provenientes do ouro e dos impostos da Colônia, o rei dom João V (1706-1750) efetuou gastos exorbitantes com o luxo da Corte e a
construção de palácios e monumentos. Como resultado, seu sucessor, dom José I (1750-1777), teve de enfrentar sérios problemas políticos e econômicos. Sob a batuta do ministro
Sebastião de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, o governo de dom José I foi marcado pelo despotismo esclarecido. Pombal adotou medidas que combinavam mercantilismo
com ideias iluministas. Entre as medidas mercantilistas, criou a Companhia de Comércio
do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco, empresas monopolistas
destinadas a impulsionar o desenvolvimento econômico dessas regiões. Ao mesmo tempo,
instituiu como imposto, na região de Minas Gerais, o pagamento de cotas de cem arrobas
de ouro por ano. Quando esse montante não era atingido, realizava-se a derrama, sistema
forçado de arrecadação do imposto, a ser pago por toda a população. Em contrapartida,
Pombal adotou medidas de caráter iluminista, como a secularização da educação, retirando-a do controle da Igreja. Além disso, expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias,
alegando que eles fugiam do controle do governo e agiam livremente, como “um Estado
dentro do Estado”.
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Questões
1. Alternativa e.
A exploração do pau-brasil como primeira atividade econômica dos portugueses nas terras
conquistadas da América do Sul só foi possível
pela acolhida amigável com que vários povos
indígenas do litoral receberam os invasores.
Essa acolhida permitiu aos portugueses utilizar a mão de obra nativa para o trabalho de
corte das árvores e seu transporte até a praia,
ou até feitorias erguidas para armazenar o
pau-brasil. Os portugueses recompensavam esse trabalho com objetos trazidos de Portugal
(espelhos, machados, etc.), caracterizando
uma relação de escambo.
2. Alternativa a.
No documento citado, o rei ordena a construção de uma povoação “grande e forte”, de onde se fizesse “favor e ajuda” às outras povoações, e “se ministrasse justiça”. A povoação,
construída a partir da chegada de Tomé de
Souza, em 1549, seria Salvador, na Bahia, primeira sede do Governo-Geral da Colônia.
3. Alternativa c.
A recepção amigável de alguns povos indígenas aos portugueses em 1500 se transformou
em desconfiança e hostilidade quando os portugueses começaram a escravizá-los para o
trabalho na lavoura e a catequizá-los à força.
4. Alternativa b.
A noção de “guerra justa” foi desenvolvido pela Igreja católica com base no pensamento do
filósofo grego Aristóteles, que defendia a escravidão, justificando-a com o conceito de “escravo por natureza”, segundo o qual alguns
homens teriam nascidos para serem reduzidos
à escravidão, enquanto outros, para comandar.
No período colonial, a Igreja católica condenava a escravidão dos indígenas, mas afirmava
que era legítima sua escravização em casos de
“guerra justa”, ou seja, aquelas que eram travadas contra povos “hostis” à colonização e à
aceitação do cristianismo.

1. (PUC-RS) Entre 1500 e 1530, os interesses da coroa portuguesa, no Brasil,
focavam o pau-brasil, madeira abundante na Mata Atlântica e existente em
quase todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. A
extração era feita de maneira predatória e assistemática, com o objetivo de
abastecer o mercado europeu, especialmente as manufaturas de tecido, pois
a tinta avermelhada da seiva dessa madeira era utilizada para tingir tecidos.
A aquisição dessa matéria-prima brasileira era feita por meio da:
a) exploração escravocrata dos europeus em relação aos índios brasileiros.
b) criação de núcleos povoadores, com utilização de trabalho servil.
c) utilização de escravos africanos, que trabalhavam nas feitorias.
d) exploração da mão de obra livre dos imigrantes portugueses, franceses e
holandeses.
e) exploração do trabalho indígena, no estabelecimento de uma relação de
troca, o conhecido escambo.
2. (UFMG) Leia este trecho do documento:

“Eu el-rei faço saber a vós (...) fidalgo de minha casa que vendo eu
quanto serviço de Deus e meu é conservar e enobrecer as capitanias e
povoações das terras do Brasil e dar ordem e maneira com que melhor
e seguramente se possam ir povoando para exaltamento da nossa santa
fé e proveito de meus reinos e senhorios e dos naturais deles ordenei
ora de mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande
e forte em um lugar conveniente para daí se dar favor e ajuda às outras
povoações e se ministrar justiça e prover nas coisas que cumprirem a
meus serviços e aos negócios de minha fazenda e a bem das partes (...).”
É CORRETO afirmar que, nesse trecho de documento, se faz referência:
a) à criação do Governo Geral, com sede na Bahia.
b) à implantação do Vice-Reinado no Rio de Janeiro.
c) à implementação da Capitania-sede em São Vicente.
d) ao estabelecimento de Capitanias Hereditárias, no nordeste.
3. (Uece)
“Logo que missionários e cronistas pisaram com suas sandálias as margens do Novo Mundo, o fervor religioso típico da época combinou-se com
a beleza estonteante da natureza tropical: terreno fértil, chuvas regulares,
animais graciosos, boas águas e nativos dóceis ao trabalho evangelizador.”
Figueiredo, Luciano. Rebeliões no Brasil Colônia.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005. p. 7-9.

Tomando por base o texto acima, marque a opção que revela possíveis razões
para as insatisfações que se sucederam na relação colônia-metrópole.
a) As relações mercantis desenvolvidas entre comerciantes reinóis e nativos
que findavam por privilegiar os habitantes da nova terra.
b) Nos primórdios da colonização, os produtos agrícolas cultivados pelos
nativos em grande escala foram, em grande parte, o motivo da eclosão
dos primeiros conflitos.
c) O idílio e harmonia mencionados se dissipariam à medida que Portugal
instituía novos poderes e a colonização avançava com a intensificação
da busca de almas para a conversão e de braços para as lavouras.
d) No período sugerido, eram numerosos os protestos realizados pelos nativos
que em conjunto com colonos armados invadiam as propriedades rurais e
espaços da administração metropolitana.
4. (Unesp) Sobre o emprego da mão de obra escrava no Brasil colonial, é possível afirmar que:
a) apenas africanos foram escravizados, porque a Igreja Católica impedia a
escravização dos índios.
b) as chamadas “guerras justas” dos portugueses contra tribos rebeldes legitimavam a escravização de índios.
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5. (UFC-CE) Ao contrário da América espanhola, a América portuguesa não
apresentou, no princípio, abundância de metais preciosos. Na falta de riqueza
mineral, foi o açúcar que, em termos econômicos, tornou viável os primeiros
passos da colonização.
Sobre o contexto da produção de açúcar nos engenhos coloniais portugueses
no século XVI, assinale a alternativa correta.
a) A existência de um solo ideal para o cultivo da cana-de-açúcar levou as capitanias situadas nas atuais regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil a
experimentarem um maior desenvolvimento.
b) A organização da produção açucareira no Brasil estava voltada para o
atendimento da crescente e rentável demanda do mercado europeu, não
atendida pelos engenhos da colônia portuguesa dos Açores.
c) A autoridade do senhor de engenho se restringia aos limites de sua propriedade, estando fora dela submetida às leis e normas da Coroa portuguesa, defendidas na colônia por um forte aparato militar e judiciário.
d) Os senhores de engenho, em comparação com os barões do café, tratavam
seus escravos com menos violência, pois estes eram tidos como mercadorias de alto valor e de difícil reposição.
e) O alto valor do açúcar no mercado internacional promoveu um grande acúmulo
de riqueza na colônia, que logo superou, em volume, a economia da metrópole.
6. (Unesp) Entre as formas de resistência negra à escravidão, durante o período colonial brasileiro, podemos citar:
a) a organização de quilombos, nos quais, sob supervisão de autoridades
brancas, os negros podiam viver livremente.
b) as sabotagens realizadas nas plantações de café, com a introdução de pragas oriundas da África.
c) a preservação de crenças e rituais religiosos de origem africana, que eram
condenados pela Igreja Católica.
d) as revoltas e fugas em massa dos engenhos, seguidas de embarques clandestinos em navios que rumavam para a África.
e) a adoção da fé católica pelos negros, que lhes proporcionava imediata alforria concedida pela Igreja.

5. Alternativa b.
A produção açucareira na colônia portuguesa da
América foi organizada desde o primeiro momento para atender e estimular a demanda do
produto no mercado europeu. Essa produção
proporcionou muita riqueza para a Colônia e,
sobretudo, para a Metrópole. Sua rentabilidade
só começou a decair a partir de meados do século XVII, quando os holandeses, expulsos de
Pernambuco, passaram a produzir açúcar em
grande escala na região do Caribe e a concorrer
com os portugueses no mercado europeu.

A colonização da América portuguesa

c) interesses ligados ao tráfico negreiro controlado pelos holandeses forçavam a escravização do africano.
d) os engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro empregavam exclusivamente indígenas escravizados.
e) apenas indígenas eram escravizados nas áreas em que a pecuária e o extrativismo predominavam.

6. Alternativa c.
Os africanos escravizados e seus descendentes
desenvolveram diversas formas de resistência
à escravidão no Brasil, entre as quais a fuga e
a formação de quilombos. Mais sutil, mas não
menos importante, outra forma de resistência
foi a preservação de manifestações culturais e
religiosas de origem africana. Nesse caso, os
escravizados estavam sujeitos a severas punições por parte da Igreja católica, que condenava essas práticas.
7. Alternativa a.
A formação de quilombos foi uma manifestação recorrente de resistência dos africanos
escravizados no Brasil Colônia e no Brasil
Império. Nos primeiros tempos, muitos deles
abrigaram também indígenas, mestiços e até
mesmo pessoas de origem europeia, que ali
procuravam refúgio contra perseguições das
autoridades ou da Igreja.
8. Alternativa d.
A criação de gado bovino no Brasil esteve inicialmente ligada à produção de açúcar no
Nordeste. Nessa região, os rebanhos eram
criados no sertão e no vale do rio São
Francisco. Essa atividade proporcionou a ocupação de boa parte do interior nordestino pelos portugueses. Mais tarde, ela esteve ligada
também à extração de ouro e diamantes na
região de Minas Gerais. A criação de muares,
por sua vez, esteve voltada principalmente para a região mineradora e se desenvolveu sobretudo no Rio Grande do Sul.

7. (UFU-MG) Sobre os quilombos no Brasil colonial, é correto afirmar que:
a) formaram-se quilombos em várias regiões do Brasil, havendo o convívio
entre populações escravas africanas e indígenas, tendo como principal
exemplo o Quilombo dos Palmares, no atual estado de Alagoas.
b) os quilombolas dependiam da permissão dos senhores das propriedades
próximas para transitar pelas cidades circunvizinhas, bem como para comercializar os produtos de suas terras.
c) todos os quilombos possuíam um exército próprio, de modo a proteger suas terras contra o avanço de inimigos, assim como uma complexa organização social.
d) as maiores populações quilombolas no Brasil formaram-se nas regiões de
maior produção monocultora de exportação, como os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
8. (Fuvest-SP) A criação, em território brasileiro, de gado e de muares (mulas e
burros), na época da colonização portuguesa, caracterizou-se por:
a) ser independente das demais atividades econômicas voltadas para a exportação.
b) ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de proprietários que
se opunham à escravidão.
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9. V-F-V-F-V.
A hierarquia era rígida e o trabalho escravo
predominava nos engenhos de açúcar, mas havia atividades especializadas, como a de mestre de purgar, nas quais trabalhavam homens
livres (alternativa 1). Nem remotamente se
pensou na divisão dos latifúndios (2). Havia
preconceitos culturais e étnicos que reforçavam a autoridade do senhor de engenho (3). A
resistência à escravidão era comum entre os
escravizados, mas não na forma de rebeliões
(4). A riqueza estava concentrada nas mãos
dos senhores de engenho, que eram apoiados
pela Igreja católica (5).
10. a. No primeiro plano, à esquerda, um carro de
bois traz do canavial feixes de cana-de-açúcar (primeira fase). A cana, matéria-prima
do açúcar, é recolhida por um trabalhador
escravizado que a levará para o galpão do
segundo plano, à esquerda, onde será esmagada pela moenda, uma grande roda dentada, obtendo-se assim o caldo (segunda fase)
que será fervido e levado ao galpão do primeiro plano à direita, no qual o melaço passará pelos tachos de purgar e será transformado em açúcar mascavo (terceira fase).
b. A produção açucareira foi, durante mais de
um século, a base da economia na América
portuguesa. No Nordeste, ela ocupou a faixa
de terras mais próxima do litoral, de solo e
regime de chuvas ideais para a produção da
cana-de-açúcar. Tinha por base a grande
propriedade monocultora e o trabalho escravo. O engenho de açúcar era a unidade
básica de produção. Nele estavam concentradas não só as edificações necessárias a
essa produção, mas também a “casa-grande” do senhor do engenho e a senzala, que
servia de moradia coletiva aos trabalhadores escravizados. A organização social, extremamente hierarquizada, tinha por base a
família patriarcal, organizada em torno do
“pater familias”: o senhor do engenho, que
concentrava o poder político e econômico
de sua região.
11. Alternativa b.
A Igreja católica teve presença marcante na
região de Minas Gerais durante o período colonial. Essa presença foi particularmente forte
na vida cultural e artística. No que diz respeito
às artes, sua orientação seguia as regras estabelecidas pelo Concílio de Trento, que deu início à Contrarreforma. Na península Itálica, o
Concílio coincidiu com mudanças estéticas verificadas na última fase do Renascimento. Os
artistas começavam a valorizar o movimento e
a cor na pintura, e a torção das figuras na escultura. Em arquitetura, as curvas passavam a
substituir as linhas retas e começava-se a empregar ilusões de ótica para acentuar efeitos
espaciais abertos e ascensionais (trompe
l’oeil). Essas mudanças foram acentuadas e
utilizadas a serviço da doutrina católica na arte barroca, que, da península Itálica, se irradiou para países católicos e prevaleceu em
Minas Gerais no século XVIII.

c) ter estimulado a exportação de carne para a metrópole e a importação de
escravos africanos.
d) ter-se desenvolvido, em função do mercado interno, em diferentes áreas
no interior da colônia.
e) ter realizado os projetos da Coroa portuguesa para intensificar o povoamento do interior da colônia.
9. (UFPE) No Brasil, o açúcar foi a grande riqueza dos tempos coloniais, ajudando os
portugueses na exploração e no enfrentamento das suas dificuldades econômicas.
Nos famosos engenhos de açúcar:1
 (
predominava o trabalho escravo, mas havia atividades desempenhadas
por homens livres, embora rígidas hierarquias estivessem presentes.
 (
foram feitas muitas tentativas de romper com a centralização administrativa, pela divisão dos latifúndios e criação de centros artesanais.
 (
alimentavam-se preconceitos que dificultavam a adoção de uma vida livre e garantiam a autoridade dos senhores de engenho.
 (
aconteciam, com assiduidade, grandes revoltas de escravos, que prejudicavam os lucros e perturbavam a vida social das elites econômicas.
 (
mantinha-se um poder baseado na riqueza concentrada, no que esteve
presente a atuação da Igreja Católica e de seus representantes.
10. (UFSCar-SP) A gravura ilustra diferentes fases da produção do açúcar no Brasil colonial.

Autoria não identificada. Açúcar do Brasil, 1700-1710.

a) Identifique essas fases.
b) Escreva sobre o papel exercido pela produção açucareira na organização
econômica e social da Colônia.
11. (Unicamp-SP)
“A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento
(1545-1553), dando visibilidade ao catolicismo reformado. O artífice
deveria representar passagens sacras.
Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das
obras. Sua função era criar, segundo os padrões da Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes em Minas Gerais.”
Adaptado de: Santiago, Camila F. G. Traços europeus, cores mineiras: três pinturas coloniais
inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva. In: Furtado, Junia (Org.). Sons,
formas, cores e movimentos na modernidade atlântica. Europa, Américas e África. São Paulo:
Annablume, 2008. p. 385.

Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser
definida como:
a) renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos, segundo os padrões do Concílio de Trento.
1.

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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12. (UEMG) Leia atentamente o trecho selecionado, a seguir:
“... decadência em que se [achava] o povo das Minas, vexação em
que se [via] causada da multidão de negros fugidos e aquilombados que
[havia] em todas elas, de que [resultavam] os extraordinários casos que
continuamente [estavam] sucedendo nos cruéis assassínios e roubos
violentos que a cada instante [estavam] fazendo...”
Representação da Câmara de Vila Rica ao Rei de Portugal de 31 de agosto de 1743. Arquivo
Público Mineiro. Seção Colonial. Códice CMOP 49 fl. 81. Citada no livro Vassalos rebeldes, de
Carla M. J. Anastasia. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. p. 130.

O aumento da violência nos sertões mineiros, durante o século XVIII, a que se
refere o fragmento acima, é considerado resultado histórico:
a) da substituição do trabalho escravo em Minas Gerais pelo trabalho imigrante italiano, após a proibição do tráfico negreiro.
b) do declínio da comercialização da cana-de-açúcar no território mineiro,
em virtude da concorrência do produto oriundo das Antilhas Holandesas.
c) das crises de fome e abastecimento provocadas pela corrida do ouro ao
território mineiro, constantes fugas de escravos e aumento da cobrança de
impostos sobre os alimentos.
d) dos abusos cometidos pelos jagunços contratados pelos senhores de engenho, para matar os negros reconhecidos como assassinos profissionais.

12. Alternativa c.
A exploração do ouro das Minas Gerais conheceu diversos períodos de violência, a começar
pela Guerra dos Emboabas (1707-1709). Com o
afluxo de milhares de pessoas, tanto livres como escravizadas, as disputas não cessaram,
agravadas pelo abastecimento precário, pela
fome e pela fuga de escravizados, que organizaram diversos quilombos no interior.

A colonização da América portuguesa

b) barroca, já que seguia os preceitos da Contrarreforma. Era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais.
c) escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de Trento. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas reproduziam as obras de arte
sacra europeias.
d) popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam escravos, libertos,
mulatos e brancos pobres que se colocavam sob a proteção das confrarias.

13. Alternativa c.
Em suas andanças pelo interior da Colônia, à
procura de indígenas para escravizar ou de ouro e pedras preciosas, os bandeirantes ultrapassavam com frequência a linha de
Tordesilhas. Essa tendência se transformou em
prática constante durante o período da União
Ibérica (1580-1640), quando Portugal esteve
submetido ao rei da Espanha, circunstância
que favorecia o desconhecimento de fronteiras
entre as colônias dos dois países na América.
Dessa forma, a ação dos bandeirantes ampliou
o território da Colônia e fundou povoações em
seu interior, garantindo a Portugal o direito
sobre terras antes consideradas da Espanha.
14. Alternativa c.
Além de apresar indígenas para escravizá-los
e procurar ouro e pedras preciosas, os bandeirantes também eram contratados para perseguir escravos fugidos e combater quilombos,
como ocorreu com Domingos Jorge Velho, que
teve papel importante na destruição do quilombo dos Palmares.

13. (Mackenzie-SP)
“Os bandeirantes foram romantizados (...) e postos como símbolo dos
paulistas e do progresso, associação enobrecedora. A simbologia bandeirante servia para construir a imagem da trajetória paulista como um único
e decidido percurso rumo ao progresso, encobrindo conflitos e diferenças.”
Katia Maria Abud

Ainda que essa imagem idealizada do bandeirante tenha sido uma construção
ideológica, sua importância, no período colonial brasileiro, decorre:
a) de sua iniciativa em atender à demanda de mão de obra escrava do Brasil
Holandês, durante o governo de Maurício de Nassau.
b) de sua extrema habilidade para lidar com o nativo hostil, garantindo sua
colaboração espontânea na busca pelo ouro.
c) de sua colaboração no processo de expansão territorial brasileira, à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou povoados, garantindo, futuramente, o direito de Portugal sobre essas terras.
d) de sua atuação decisiva na Insurreição Pernambucana, que resultou na expulsão dos holandeses do nordeste, em 1654, considerada como o primeiro movimento de cunho emancipacionista da colônia.
e) da colaboração dos mesmos na formação das Missões Jesuíticas, cujo objetivo era a proteção e catequização de índios tupis, obstáculo à ocupação do território colonial.
14. (Unifesp) As atividades das Bandeiras, durante a colonização do Brasil,
incluíam:
a) impedir a escravidão negra e indígena.
b) garantir o abastecimento do interior.
c) perseguir escravos foragidos.
d) catequizar os povos nativos.
e) cultivar algodão, cana-de-açúcar e café.
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A América inglesa, francesa e
holandesa
A colonização inglesa
Depois de algumas expedições no século XVI,
em 1607 os ingleses fundaram na América do Norte a colônia de Virgínia. Em 1620, chegou à baía
de Plymouth o navio Mayflower com algumas famílias calvinistas que fugiam de perseguições religiosas na Inglaterra. Ali, elas fundaram a colônia
de Massachusetts. Esses foram os pontos de partida para a formação das Treze Colônias inglesas
da América do Norte. No sul, as colônias adotaram
o sistema de plantation: grandes propriedades monocultoras voltadas para a exportação e com trabalho escravo. No norte, região conhecida como
Nova Inglaterra, o sistema adotado foi de pequenas propriedades voltadas para o mercado interno
e com trabalho familiar e assalariado.

Franceses na América
A presença francesa na América teve início no
século XVI em territórios conquistados por portugueses e espanhóis. Em 1555, foi fundada no
atual estado do Rio de Janeiro a França Antártica,
colônia liderada pelo almirante Villegaignon. Dali
foram expulsos pelos portugueses em 1567.
Em 1612, os franceses voltaram à carga e fundaram no atual estado do Maranhão a colônia
França Equinocial. Expulsos mais uma vez por
tropas luso-brasileiras, tentaram ainda ocupar
sem sucesso a atual cidade de Belém.
No século XVII, os franceses fundaram colônias
em ilhas do Caribe e nas Guianas, onde desenvolveram culturas de cana-de-açúcar e tabaco nos
moldes do sistema de plantation. Na América do
Norte, eles conquistaram territórios no atual Canadá, na região oeste das Treze Colônias inglesas
e no sul do rio Mississípi (colônia de Louisiana).

A Holanda e a União Ibérica
Em Portugal, a morte do rei dom Sebastião
(1578), que não tinha herdeiros, provocou uma crise sucessória que resultou na posse do trono português pelo rei da Espanha Felipe II, dois anos depois.
Esse fato deu início à União Ibérica (1580-1640).
Até então, os holandeses tinham participado ativamente do financiamento e da comercialização do
açúcar brasileiro. A Espanha, porém, era inimiga
da Holanda e agora que dominava Portugal proibiu a participação holandesa no negócio do açúcar.

A solução encontrada pelos holandeses foi invadir
a Bahia em 1624. Expulsos no ano seguinte, em
1630 eles ocuparam Pernambuco, centro açucareiro da Colônia, onde permaneceriam até 1654.

O Brasil holandês
Desde o início da ocupação, Olinda se tornou
a base dos holandeses. A partir de 1632, eles iniciaram uma série de expedições, destruindo engenhos, roças e canaviais e afugentando os senhores
de engenho para a Bahia. Em sete anos, os holandeses conquistaram a Paraíba, o Rio Grande do
Norte e a ilha de Itamaracá, no litoral de Pernambuco. Entre 1637 e 1641, contudo, houve uma
trégua no conflito com os portugueses.
A Companhia da Índias Ocidentais (WIC, na
sigla em holandês), responsável pela ocupação
e pela administração do território colonial holandês, conquistou ainda territórios na África,
em São Tomé e em Luanda, onde passou a controlar o lucrativo comércio de escravos.
Em 1637, a WIC enviou o conde João Maurício de Nassau a Pernambuco, para administrar e
expandir os domínios no Brasil. Nassau estabeleceu uma política de conciliação entre holandeses
e luso-brasileiros e incentivou a produção açucareira, concedendo empréstimos aos senhores de
engenho. Investiu ainda na modernização da cidade do Recife, construindo pontes, jardins, palacetes e trazendo engenheiros, matemáticos, artistas e
naturalistas. Porém, as divergências entre a WIC,
interessada em lucros a curto prazo, e a administração de Nassau, que visava à estabilidade política e econômica, tiveram como consequência a
demissão de Nassau em 1644.
A queda do preço do açúcar na Europa e a cobrança dos holandeses em relação ao pagamento das dívidas decorrentes dos empréstimos para
a produção açucareira provocaram a insurgência
dos senhores de engenho contra seus credores em
1645. Liderada pelos senhores de engenho André
Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, pelo
escravo liberto Henrique Dias e pelo indígena convertido ao catolicismo Felipe Camarão, a Insurreição Pernambucana (revolta de caráter nativista),
depois de vencer muitas batalhas, acabou em
1654, com a expulsão dos holandeses. Portugal já
se encontrava separado da Espanha e, para conseguir a expulsão definitiva dos holandeses, pagou a
estes 4 milhões de cruzados (cerca de 63 toneladas de ouro).
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Questões

2. (UFF-RJ) As lutas religiosas na Europa do século XVI acabaram tendo um dos
seus episódios na Baía de Guanabara.
Assinale a opção que apresenta corretamente esse episódio.
a) A presença de franceses com a intenção de criar a cidade de Henryville e
de estabelecer a França Antártica nas Américas.
b) A presença francesa com o intuito de estabelecer uma rota comercial, tendo
como principal produto o pau‑brasil e a constituição de uma colônia de luteranos nas Américas.
c) A presença de comerciantes e de piratas franceses com a responsabilidade
de apoderar-se do pau-brasil, capturar indígenas e estabelecer no Maranhão uma colônia de anabatistas.
d) A presença de franceses com o ideal de expansão dos preceitos anglicanos
e o desejo de construir a cidade de Henryville.
e) A presença de franceses com a intenção de combater os católicos e empreender o domínio da área sul das Américas.
3. (UFRGS-RS) Assinale com V (verdadeira) ou F (falsa) as afirmações abaixo,
referentes ao período das invasões holandesas no Nordeste brasileiro.
 (
A motivação principal das invasões batavas ao Brasil está relacionada à
conjuntura da União Ibérica, que fez com que os adversários da Espanha
se tornassem hostis a Portugal.
 (
O ataque às regiões produtoras de açúcar, inicialmente na Bahia e depois
em Pernambuco, foi realizado pela Companhia das Índias Orientais.
 (
Em função do desenvolvimento urbano e de uma política conciliadora entre luso-brasileiros e batavos, o governo de Nassau é considerado a “idade
de ouro” do domínio holandês na América.
 (
A chamada Restauração Pernambucana foi uma consequência do processo de
endividamento dos lavradores de cana luso-brasileiros com o governo holandês.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) V – F – V – V
c) F – V – V – F
e) V – V – F – F
b) V – F – F – V
d) F – F – V – V
4. (EsPCEx-SP) Leia atentamente os itens abaixo.
I. O grande motivo da ida de ingleses para a América do Norte foram as perseguições religiosas e políticas.
II. Ao contrário do que ocorreu na América espanhola e na América portuguesa,
a Coroa inglesa foi a grande articuladora da colonização na América do Norte.
III. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas não como
uma atitude sistemática e coerente da Coroa. Eram, na maioria das vezes, os
corsários e uns poucos indivíduos que atuavam.
IV. A mita era um sistema de divisão da produção agrícola entre os donos
das haciendas (fazendas) e os miteiros (arrendatários), adotado pelos espanhóis para colonizar a América.
V. Para operar seu imenso comércio mundial, os holandeses criaram grandes empresas mercantis e de navegação, como a Companhia Holandesa
das Índias Ocidentais.
Assinale a única alternativa em que todos os itens listam características
corretas da Colonização Europeia na América.
a) I, II e III.
c) II, IV e V.
e) I, III e IV.
b) I, III e V.
d) II, III e IV.

1. Alternativa c.
O sistema de produção agrícola implantado na
região sul das Treze Colônias inglesas na
América do Norte foi o de plantation, cujas
principais características são: grandes propriedades de terras; monocultura de produtos
tropicais; produção voltada para o mercado
externo; trabalho escravo. A economia familiar
se desenvolveu nas colônias do Norte, não nas
do Sul.

A América inglesa, francesa e holandesa

1. (FGV-SP) A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três
áreas com características diversas na América do Norte.
Com relação às chamadas “colônias do sul” é correto afirmar:
a) Baseavam-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveram uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do Norte e com o Caribe.
b) Baseavam-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terras.
c) Baseavam-se numa economia escravista voltada principalmente para o
mercado externo de produtos, como o tabaco e o algodão.
d) Consolidaram-se como o primeiro grande polo industrial da América com a
transferência de diversos produtores de tecidos vindos da região de Manchester.
e) Caracterizaram-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola monocultora.

2. Alternativa a.
Em 1555, um grupo de franceses comandados
por Nicolas de Villegagnion desembarcou no litoral da baía de Guanabara e ali fundou uma
colônia chamada França Antártica, na qual foi
erguido o povoado de Henryville. Essa povoação foi destruída pelos portugueses em 1560.
Com o apoio de um dos povos Tupi, os Tamoio,
os franceses combateram as forças portuguesas até 1567, quando foram expulsos da região.
3. V–F–V–V.
As invasões holandesas na região nordeste da
Colônia foram organizadas pela Companhia das
Índias Ocidentais (e não Índias Orientais, como
na segunda alternativa). Elas foram uma das
consequências do fechamento dos portos da
União Ibérica e de suas colônias para navios
holandeses. A Holanda era velha parceira comercial de Portugal. A instalação de engenhos
na colônia portuguesa, por exemplo, fora feita
com financiamento holandês e eram também
os holandeses que compravam a maior parte
do açúcar produzido no Brasil para revendê-lo
na Europa. Entretanto, os espanhóis estavam
em guerra contra a Holanda desde 1579.
Assim, quando Portugal se uniu à Espanha em
1580 (União Ibérica) tornou-se inimigo da
Holanda. Foi para reconquistar o acesso ao
açúcar brasileiro que os holandeses invadiram,
primeiro a Bahia, e depois, Pernambuco. No
Recife, Maurício de Nassau promoveu melhoramentos urbanos e uma política marcada pela
tolerância e pela conciliação, justificando a
expressão “idade de ouro” do domínio holandês na América atribuído ao seu governo. Com
a saída de Nassau, os senhores de engenho
endividados pegaram em armas quando a
Companhia das Índias Ocidentais exigiu o pagamento imediato das dívidas.
4. Alternativa b.
Embora não tenha sido o único, o principal motivo que provocou a ida de ingleses para a
América do Norte, sobretudo no século XVII, foram as perseguições religiosas e políticas em
seu país de origem, a Inglaterra. No final do século XV, o rei da França, Francisco I, se recusava a aceitar o Tratado de Tordesilhas, alegando
desconhecer o “testamento de Adão” que dividia o mundo entre espanhóis e portugueses.
Apesar disso, a França não manteve uma atitude sistemática nos primeiros tempos, organizada pelo Estado, em relação à colonização da
América, embora tenha estimulado a ação isolada de corsários e aventureiros. A Holanda,
por sua vez, criou empresas privadas de grande porte para dirigir e gerenciar suas atividades comerciais e de navegação.
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Absolutismo e mercantilismo
O mercantilismo nos
séculos XVII e XVIII
Os princípios mercantilistas, criados pelos economistas Jean-Baptiste Colbert (França), Thomas
Mun (Inglaterra) e Antonio Serra (Itália), foram
adotados pelos Estados nacionais modernos como
modelo para o desenvolvimento econômico.
Entre suas principais características estavam:
∙∙ o metalismo, que consistia em acumular metais preciosos (ouro e prata) como fonte de riqueza para o país;
∙∙ a balança comercial favorável, ou seja, as
exportações deveriam ser maiores do que as
importações;
∙∙ a posse de colônias, com as quais se instituía
o monopólio comercial.
Ainda segundo as ideias mercantilistas, em uma
nação não poderia faltar mão de obra para o trabalho (portanto, a população deveria ser numerosa),
e era necessário que o exército fosse capaz de protegê-la. Foram ainda instituídas as leis suntuárias,
que limitavam o consumo de artigos importados
de luxo (tecidos, adornos) a uma parcela da população, de modo a evitar a saída de metais preciosos.
O sistema colonial foi uma das facetas do mercantilismo: a descoberta e a exploração de outros
continentes permitiram a alguns países europeus
a acumulação de riquezas. Isso porque, lá, eles estabeleceram colônias, que, além de ricas em recursos naturais, só poderiam realizar transações
econômicas com suas metrópoles, embora tenham ocorrido algumas exceções.
O monopólio comercial garantia aos empreendedores metropolitanos o direito exclusivo de venda de artigos manufaturados aos colonos, que, por
sua vez, podiam oferecer apenas produtos primários, para que não houvesse concorrência entre as
partes. Em relação à exploração mineral na colônia,
por exemplo, os governos concediam o monopólio
a comerciantes e traficantes de escravizados e, em
troca, colhiam deles elevados impostos.

Os teóricos do absolutismo
Ao longo dos séculos XVI e XVII, muitas teorias
políticas tentaram justificar e regulamentar o poder
absoluto dos reis. O filósofo francês Jean Bodin,

em sua obra Seis livros da República, defendia o poder máximo do monarca, que deveria ter autoridade
para criar e anular leis civis, alegando que elas não
poderiam ser feitas pelas mesmas pessoas que as
cumpriam. Porém, o rei deveria estar subordinado a
acordos e contratos com a sociedade. Na Inglaterra,
o filósofo, historiador e cientista Thomas Hobbes,
em sua obra Leviatã, afirmava que, para segurança
da sociedade, o rei deveria ser absoluto, uma vez
que a liberdade individual levava à guerra do
“homem contra o homem”. Por meio de um pacto
social, as pessoas abriam mão de sua liberdade individual em troca da segurança de todos, garantida
pelo rei absoluto. Quase cem anos depois de Jean
Bodin, Jacques Bossuet, bispo francês, foi tutor do
filho do rei Luís XIV, o mais absolutista dos monarcas franceses. Bossuet escreveu A política segundo a
Sagrada Escritura, em que defendeu a teoria do direito divino, justificando o poder absolutista como
vontade de Deus expressa na Bíblia.

A Inglaterra Tudor
Derrotada na Guerra dos Cem Anos (1337
‑1453), a Inglaterra vivia, no século XV, um momento de crise econômica. A instabilidade política
também marcou esse período: um conflito – conhecido como Guerra das Duas Rosas (1455
‑1485) – instaurou-se pela disputa do trono após
a morte de Henrique VI, que não deixou herdeiros. As famílias Lancaster (rosa vermelha) e York
(rosa branca) reivindicavam o poder. Quando
Henrique Tudor, da família Lancaster, casou-se
com Isabel, da família York, a guerra chegou ao
fim. Tinha início a dinastia Tudor.
Durante o reinado de Henrique Tudor, coroado
como Henrique VII, a Inglaterra teve um grande
desenvolvimento comercial e marítimo, transformando-se em uma potência. Seu filho, Henrique
VIII, sucedeu-o e tornou-se o mais absoluto dos
reis ingleses, acumulando ainda o poder de chefe
religioso da Igreja Anglicana pelo Ato de Supremacia (1534). Henrique VIII confiscou os bens e
extinguiu os monastérios da Igreja católica. O divórcio do seu primeiro casamento (com Catarina
de Aragão, que não gerara um herdeiro masculino), negado pelo papa Clemente VII, foi o grande
desencadeador das contendas com a Igreja católica,
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A França dos Bourbon
O apogeu do absolutismo francês ocorreu sob a dinastia Bourbon, entre fins do século XVI e fins do século XVIII. Os reis anteriores, Carlos IX e Henrique III,
da dinastia Valois, enfrentaram muitos conflitos entre
católicos e protestantes (huguenotes). Na Noite de São
Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, um ataque organizado pelo rei Carlos IX e sua mãe, Catarina de Médicis, contra os protestantes, em Paris, levou à morte de
aproximadamente 3 mil huguenotes. Em 1589, Henrique III, irmão e sucessor de Carlos IX, foi assassinado
por um católico fanático.
Henrique IV subiu ao trono em 1589 e deu início à
dinastia Bourbon. Para conter os conflitos religiosos,
assinou o Édito de Nantes, que, embora afirmasse o catolicismo como religião oficial da França, conferia liberdade de culto aos protestantes. Investimentos na área
da agricultura e da manufatura possibilitaram melhorias para a economia francesa, assim como o incentivo à
colonização do Canadá. Paris foi reformada; o exército,
reorganizado; estradas e canais de navegação, construídos. Apesar da sua popularidade, Henrique IV foi assassinado por um católico em 1610.
Luís XIII sucedeu seu pai, Henrique IV, com apenas 9
anos de idade. Sua mãe, Maria de Médicis, tornou-se a regente e escolheu o bispo Richelieu como ministro do rei.
Richelieu reforçou o absolutismo, tornando Luís XIII um
dos mais poderosos reis da França. Durante seu reinado,
a nobreza provincial submeteu-se ao rei, que concentrou
os poderes da Justiça, da Polícia e da Fazenda. Externamente, a França combateu a Espanha e a Áustria (Guerra
dos Trinta Anos, 1618-1648). Luís XIII morreu em 1643,
cinco meses depois da morte de seu ministro Richelieu.
Seu filho, Luís XIV, conhecido como Rei Sol, assumiu o trono aos 13 anos de idade, sob a tutela do

cardeal Mazzarino, que se tornou seu ministro. Mazzarino propôs o aumento dos impostos para a população e a cobrança de impostos da nobreza – que, até
então, era isenta. Essa medida deflagrou uma guerra civil, a Fronda, que durou cerca de cinco anos e
arruinou a economia francesa. Após a morte de
Mazzarino, Luís XIV anunciou que governaria sem um
primeiro-ministro, apenas com conselheiros, afirmando seu poder absoluto e “de direito divino” ao longo
de 54 anos de reinado. A nobreza francesa tornou-se
fiel ao rei, por causa dos altos cargos e salários que recebeu, além de uma vida de luxo e privilégios na Corte; o palácio de Versalhes transformou-se no símbolo
do poder real. Todas as questões do país (religiosas,
sociais, econômicas) passavam pelo conhecimento de
Luís XIV. Colbert, burguês de confiança do rei, foi seu
ministro das finanças.

Absolutismo e mercantilismo

que terminaram em rompimento entre as duas partes e
levaram ao surgimento da Igreja anglicana. Com Ana Bolena, sua segunda esposa, Henrique VIII teve uma filha,
Elizabeth; e com Jane Seymour, terceira esposa, um menino, Eduardo.
Seus filhos o sucederam: Eduardo VI reinou por cinco anos e morreu; Maria I, filha do primeiro casamento
e católica, teve um curto reinado marcado por perseguições aos protestantes e pela restauração do catolicismo;
por fim, Elizabeth I, sua segunda filha, governou por 45
anos, tornando-se absolutista e reafirmando a religião
anglicana. Durante seu reinado, houve um grande incentivo ao comércio, à atividade manufatureira e à navegação. A marinha inglesa tornou-se a grande senhora
dos mares, vencendo a Armada da Espanha e saqueando navios espanhóis vindos da América (pirataria). Elizabeth não deixou herdeiros, e seu primo Jaime, rei da
Escócia, assumiu o trono após sua morte.

As representações do poder real
O poder político sob o absolutismo era simbolizado pelas suas monumentais construções e pelas
muitas regras de etiqueta adotadas pela nobreza. A
construção do Palácio de Versalhes, no lugar de um
antigo pavilhão de caça do rei Luís XIII, e a manutenção da nobreza, com seus luxos e privilégios, custavam verdadeiras fortunas aos cofres franceses, levando o reino a uma crise financeira, enquanto a maioria
da população vivia em condições miseráveis. As normas de etiqueta e de conduta impostas à nobreza, em
troca de festas espetaculares e banquetes luxuosos no
palácio, mantinham a figura absoluta e divina do rei
e evitavam que a nobreza se revoltasse contra o poder monárquico.
Na política externa, Luís XIV tentou manter a soberania francesa na Europa, empreendendo guerras com diversos países, o que acentuou a crise financeira na França. Entre os conflitos, destacam-se:
a Guerra da Holanda, em 1667; a Guerra da Liga
de Augsburgo (1689-1697), travada contra Inglaterra, Áustria, Espanha, Holanda e Suécia (entre outros países), que não levou a nada e só aumentou
a crise francesa; a Guerra de Sucessão Espanhola
(1701-1714), pela posse do trono espanhol em favor
de Filipe V, neto de Luís XIV.
Luís XIV, que não concordava com os huguenotes, passou a persegui-los após a morte de Colbert.
Com a anulação do Édito de Nantes, aproximadamente 300 mil protestantes deixaram a França,
levando consigo suas práticas comerciais e manufatureiras. Eles foram para Holanda, Inglaterra e Alemanha, o que causou ainda mais problemas para a
economia francesa. No fim do reinado de Luís XIV,
em 1715, a França estava arruinada e o absolutismo,
com seus dias contados.
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Questões
1. Alternativa d.
Jacques Bossuet foi o grande teórico do “direito divino dos reis” como fundamento ideológico do absolutismo. Sua obra A política segundo a Sagrada Escritura argumenta que o rei
recebe o poder político das mãos de Deus. Sua
autoridade, portanto, é absoluta e sua figura,
sagrada.
2. Alternativa b.
Entre as “pilhas de estatutos” de Elizabeth I
destaca-se a Lei dos Pobres (1572), que obrigava os ingleses a pagar um imposto destinado a amparar a população mais pobre. Essa
medida, que tinha por base a tradição medieval de ajudar os pobres por meio da caridade,
é reveladora da continuidade entre a Idade
Média e a Idade Moderna no que se refere a
políticas sociais.
3. Alternativa a.
Foi sob o reinado de Luís XIV que o absolutismo francês chegou ao apogeu e tornou-se
exemplo para as outras monarquias europeias.
Entretanto, ao revogar o Édito de Nantes, que
concedia liberdade de culto aos protestantes,
Luís XIV atraiu para si a inimizade dos huguenotes, muitos dos quais eram de origem burguesa. Para fugir às perseguições, essas pessoas saíram do país, o que provocou problemas para a economia mercantil francesa.

1. (ESPM-SP)
“Na Idade Moderna, os intelectuais, sobrepujando a mentalidade
medieval, criaram uma ideologia política típica do período, legitimando o absolutismo.”
Vicentino, Cláudio. História Geral.

Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta um dos pensadores que se destacaram na teoria política do período absolutista, bem como a
obra em que trata do assunto.
a) Thomas Morus, que escreveu Utopia.
b) John Locke, que escreveu Segundo Tratado do Governo Civil.
c) Charles Fourier, que escreveu O Novo Mundo Industrial.
d) Jacques Bossuet, autor da obra Política Segundo a Sagrada Escritura.
e) Barão de Montesquieu, autor da obra O Espírito das Leis.
2. (Unifesp) Nos reinados de Henrique VIII e de Elisabeth I, ao longo do século
XVI, o Parlamento inglês
“aprovava ‘pilhas de estatutos’, que controlavam muitos aspectos da
vida econômica, da defesa nacional, níveis estáveis de salários e preços,
padrões de qualidade dos produtos industriais, apoio aos indigentes e
punição aos preguiçosos, e outros desejáveis objetivos sociais”.
Stone, Lawrence, 1972.

Essas “pilhas de estatutos”, ou leis, revelam a:
a) inferioridade da monarquia inglesa sobre as europeias no que diz respeito à intervenção do Estado na economia.
b) continuidade existente entre as concepções medievais e as modernas com
relação às políticas sociais.
c) prova de que o Parlamento inglês, já nessa época, havia conquistado
sua condição de um poder independente.
d) especificidade da monarquia inglesa, a única a se preocupar com o bem-estar e o aumento da população.
e) característica comum às monarquias absolutistas e à qual os historiadores
deram o nome de mercantilismo.
3. (UFRGS-RS) Observe a figura a seguir, que representa a construção da imagem do Rei-Sol.

Luís XIV assumiu o poder monárquico francês em 1661 e, em pouco tempo,
impôs à França e à Europa a imagem pública de um Rei-Sol todo poderoso.
Toda uma máquina de propaganda foi colocada a serviço do rei francês. Escritores, historiadores, escultores e pintores foram convocados ao exercício da
sua glorificação. O mito de Luís XIV foi criado em meio a mudanças socioeconômicas e políticas na França do século XVII.
A esse respeito, considere as seguintes afirmações:
I. Luís XIV, rei por direito divino, suscitou a admiração de seus pares europeus, Versalhes foi copiada por toda a Europa, o francês consolidou-se
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Biblioteca National, Paris.
Fotografia: The Bridgeman Art Library/Keystone

4. (UFSM-RS) Observe a figura:

Joana d’Arc em Paris, setembro de 1429. Pileti. História e vida. v. 3. p. 199.

Figuras heroicas forjadas a partir de personagens reais ou criadas por artistas têm função semelhante. Joana d’Arc, na Guerra dos Cem Anos, serviu para:
a) reerguer a França abatida pela desaceleração econômica.
b) apoiar o rei da França e fortalecer o seu reino.
c) expulsar os invasores pagãos do território francês.
d) consolidar o predomínio do papa na Europa.
e) dar um herdeiro ao trono francês.
5. (UFMG) Considerando-se as características do Antigo Regime, é incorreto
afirmar que:
a) a economia foi fortemente marcada pela atividade comercial, regida por
concepções e práticas denominadas Mercantilismo.
b) a expansão comercial associada à expansão marítima provocou forte migração e consequente despovoamento das cidades europeias.
c) a organização política predominante era fundamentada no Absolutismo
monárquico e se legitimou pela teoria do Direito Divino dos Reis.
d) o processo de ocupação e colonização de territórios além-mar ajudou a expandir a cultura e os valores da Europa.

4. Alternativa b.
Analfabeta, de origem camponesa, Joana d’Arc
(1412-1431) teve participação decisiva na história da França. Durante a Guerra dos Cem Anos,
ajudou Carlos VII a retomar o trono perdido,
colocou-se à frente do exército francês e venceu os ingleses em diversas batalhas, até ser
capturada e queimada viva como feiticeira.
Sua ação contribuiu fortemente para consolidar o reino francês e o sentimento de identidade nacional dos franceses em um momento
particularmente difícil.

Absolutismo e mercantilismo

como língua falada pela elite europeia. Porém, sombras viriam a ofuscar o
Rei-Sol, visto que a oposição exilada começou a denunciar a autocracia do
monarca francês.
II. Para restabelecer a paz no reino, após a rebelião da Fronda e a Guerra
dos Trinta Anos, e dedicar-se à consolidação da cultura francesa como
universal, Luís XIV devolveu o poder das províncias às grandes famílias
aristocráticas.
III. A fim de criar uma imagem pública positiva e democrática, Luís XIV organizou a partilha do poder de Estado com o Parlamento e com o Judiciário,
dando início à divisão dos três poderes, cara a Montesquieu e fundamental
para os novos rumos da política europeia.
Quais estão corretas?
d) Apenas I e III.
a) Apenas I.
e) Apenas II e III.
b) Apenas II.
c) Apenas III.

5. Alternativa b.
A expansão marítima, acompanhada pela conquista e pela colonização de terras de outros
continentes, provocou certo deslocamento de
europeus para as colônias. Esse deslocamento,
contudo, foi relativamente limitado. Vale lembrar que tanto a Espanha quanto Portugal não
estabeleceram colônias de povoamento, e sim
de exploração, e que utilizaram em larga escala trabalhadores escravizados, fossem eles
africanos ou ameríndios. Não precisaram, assim, “exportar” para a América, em grande
quantidade, mão de obra portuguesa ou espanhola. A maior migração ocorreu da Inglaterra
para suas Treze Colônias da América do Norte,
principalmente para a região da Nova
Inglaterra, onde predominavam as pequenas
propriedades e o trabalho livre. Mesmo assim,
essa migração não chegou a despovoar as cidades inglesas.
6. a. Entre as características do Mercantilismo
destacam-se: a balança comercial favorável
(exportações maiores que importações),
o metalismo (quanto maior a quantidade de
metais preciosos armazenados por um país
tanto mais rico ele seria), o comércio como
atividade econômica mais importante de uma
nação e a aplicação de tarifas alfandegárias
sobre os produtos importados para proteger
os similares nacionais (protecionismo).
b. Ao valorizar a acumulação de metais preciosos e o comércio, o Mercantilismo estimulou
a colonização da América, vista pelos europeus como fonte de riquezas e mercados em
potencial para o Estado metropolitano e suas
companhias monopolistas. Aplicada às relações coloniais, a política mercantilista estabeleceu mecanismos como o monopólio comercial (o exclusivo), que obrigava a colônia
a comerciar exclusivamente com a metrópole. Essa relação era legitimada pela teoria do
pacto colonial, segundo a qual a colônia
constituía para a metrópole fonte de matéria-prima e de metais preciosos e mercado
para os produtos exportados pela metrópole.

6. (Unifesp) Mercantilismo é o nome normalmente dado à política econômica
de alguns Estados Modernos europeus, desenvolvida entre os séculos XV e
XVIII. Indique:
a) duas características do Mercantilismo.
b) a relação entre o Mercantilismo e a colonização da América.
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As revoluções inglesas e a
Revolução Industrial
Dos Tudor aos Stuart
Entre 1485 e 1603, a Inglaterra foi governada
pela dinastia Tudor, que instaurou o absolutismo no país, sobretudo durante os reinados de
Henrique VIII (1509-1547) e de sua filha, Elizabeth I (1558-1603).
Elizabeth não teve filhos. Ao morrer, foi sucedida por seu primo Jaime I, que era também
rei da Escócia. Com o novo rei, teve início a dinastia Stuart. O reinado de Jaime I foi marcado
pela afirmação do “direito divino dos reis” e por
perseguições aos puritanos (calvinistas), muitos
dos quais emigraram para a América do Norte.
Além disso, Jaime I restabeleceu antigos impostos e monopólios, prejudicando os interesses de setores da burguesia e da população em
geral. No campo, continuavam os cercamentos
das terras comunais, que passavam a ser utilizadas como pastagens de ovelhas, fornecedoras
de lã para as manufaturas têxteis. Tudo isso gerava grande insatisfação social. No Parlamento,
crescia a oposição ao rei.
Em 1625, com a morte de Jaime I, subiu ao trono seu filho Carlos I. O novo monarca logo entrou
em choque com o Parlamento, que se recusou a
aprovar sua pretensão de aumentar os impostos.
Em resposta, Carlos I fechou o Parlamento.
Em 1639, a Inglaterra foi invadida pelos puritanos escoceses. Carlos I convocou então o
Parlamento, que se recusou a aprovar o aumento de impostos proposto pelo rei para enfrentar
a rebelião escocesa. Carlos I o dissolveu mais
uma vez. Por sua curta duração (três semanas),
essa assembleia ficou conhecida como Parlamento Curto.
Com o agravamento da revolta escocesa, o rei
convocou novamente o Parlamento, que duraria 13 anos e é por isso chamado de Parlamento Longo.

A Revolução Puritana
As tensões entre o monarca e o Parlamento
continuaram. Em 1642, Carlos I tentou sem êxito prender a oposição puritana no Parlamento.
Teve início então uma guerra civil entre o rei e o
Parlamento. Entre os partidários de Carlos I estavam a alta nobreza, os bispos anglicanos e se-

tores do exército. O Parlamento, por sua vez, era
apoiado pela burguesia e pelos puritanos.
Um dos líderes do Parlamento, o puritano Oliver Cromwell, assumiu o comando do exército
rebelde. Em 1648, depois de várias derrotas, as
tropas do rei se renderam. Carlos I foi preso, julgado e executado em 1649.
Durante a luta, surgiram setores mais radicais
no exército de Cromwell, como os niveladores,
que defendiam o sufrágio universal masculino, e
os cavadores, favoráveis a uma reforma agrária.
Cromwell os reprimiu, proclamou a República
(ou Commonwealth) e, em 1653 recebeu o título de Lorde Protetor da Inglaterra, cargo vitalício e hereditário. Seu governo tornou-se, assim,
uma ditadura.
Em 1651, Cromwell assinou o Tratado de Navegação, pelo qual todas as mercadorias que entrassem ou saíssem de portos ingleses deveriam
ser transportadas por navios ingleses. A medida
beneficiou a burguesia mercantil, mas prejudicou
a Holanda, que declarou guerra à Inglaterra. O
conflito foi vencido pelos ingleses, que consolidaram assim seu poder naval.
Morto em 1659, Cromwell foi sucedido por
seu filho, Richard, que ficou pouco tempo no
poder. Em 1660, com o afastamento de Richard
Cromwell, era coroado Carlos II, filho do rei executado Carlos I.

A Revolução Gloriosa
Era o fim da República, mas não dos conflitos
entre o Parlamento e o rei. Da mesma forma que
seu pai, Carlos II almejava o poder absoluto. Entretanto, manteve as leis que beneficiavam a burguesia e, em 1660 e 1663, decretou outros Atos
de Navegação
Em 1685, com a morte de Carlos II, subiu ao
trono seu irmão Jaime II, católico fervoroso que
também alimentava pretensões absolutistas. Temendo a possibilidade de restabelecimento de
uma dinastia católica, alguns integrantes do Parlamento planejaram um golpe de Estado. Para
isso, convidaram o príncipe holandês Guilherme
de Orange, genro de Jaime II, a ocupar o trono
inglês. Guilherme desembarcou na Inglaterra em
1688, à frente de um exército. Sem apoio na população, Jaime II abandonou o trono e refugiou-se na França.
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Revolução Industrial
Tempo de transformações
A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no
século XVIII. A partir de 1760, lentas mas significativas
mudanças nas técnicas de produção e nas relações sociais transformaram a sociedade inglesa em uma sociedade tipicamente industrial. Esse período, que vai de 1760
a 1850, é denominado Primeira Revolução Industrial.
No início, as mudanças ocorreram de maneira lenta e gradual, passando de um sistema de produção
essencialmente artesanal, manufaturado, para o sistema fabril das maquinofaturas, com o emprego de
mão de obra assalariada. Isso, além da divisão do trabalho, gerou elevado aumento da produção e grandes
lucros aos burgueses.
Essa mudança marcante nos meios de produção foi
possível graças às constantes inovações técnicas. Buscando eficiência, grande produtividade e altos lucros
nos mercados coloniais, o setor têxtil inglês foi o principal vetor do progresso tecnológico; os constantes
avanços desse setor possibilitaram a conquista dos
mercados coloniais e a utilização de diferentes matérias-primas, como o algodão.
Entre as inovações técnicas destacam-se o aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt (1768)
e o tear mecânico movido a vapor (1785), permitindo às fábricas de tecelagem um aproveitamento muito maior dos fios, que máquinas como a spinning mule
produziam em larga escala.
A energia a vapor também contribuiu para o
desenvolvimento de outras áreas: o barco a vapor
(1807) e a locomotiva a vapor (1814) revolucionaram o sistema mundial de transportes de pessoas e
de mercadorias, encurtando distâncias e diminuindo
o tempo de transporte de cargas. Multiplicavam-se as
estradas de ferro pela Europa e pelos Estados Unidos,
o que contribuiu muito para o desenvolvimento do
setor industrial.

Carvão, ferro e algodão
Durante o período da Primeira Revolução Industrial,
os tecidos de algodão passaram a ser uma alternativa aos tecidos de lã. Por serem mais leves e baratos,

seu uso foi difundido mundialmente com enorme
aceitação, constituindo-se na matéria-prima essencial
da primeira fase da industrialização. Igualmente importante era o carvão mineral, combustível das máquinas a vapor, fundamental para as tecelagens, as
locomotivas e os barcos. O ferro foi decisivo para o
desenvolvimento da indústria, por ser utilizado largamente na produção de máquinas, trens, trilhos, navios e pontes.
Novas técnicas de produção do ferro levaram à
criação do aço e, a partir de meados do século XIX,
o uso da energia elétrica e do petróleo e a expansão
industrial para os países continentais da Europa marcaram o início da Segunda Revolução Industrial.

As revoluções inglesas e a Revolução Industrial

Esse golpe, que recebeu o nome de Revolução Gloriosa por ter sido realizado sem derramamento de
sangue, colocou Guilherme de Orange e sua esposa,
Maria Stuart (protestante, filha de Jaime II) no trono da
Inglaterra, Escócia e Irlanda. Em 1689, o Parlamento
e o novo rei instituíram a Declaração de Direitos,
documento que reafirmava o poder e a autoridade do
Parlamento, impedindo o rei de dissolvê-lo. Era o fim
do absolutismo na Inglaterra.

A sociedade industrial
Na Inglaterra do século XVIII, paralelamente ao
processo de inovações técnológicas, prosseguiam os
cercamentos nos campos. A decisão dos proprietários de terra de cercar as antigas terras comunais e
utilizá-las para a criação de ovelhas, forçou milhares
de camponeses a abandonar os campos e a migrar
para as cidades em busca de alternativas para a sobrevivência, transformando-se em operários de fábrica ou mineiros.
Isso gerou um excedente de mão de obra para os
industriais, resultando na exploração dos operários.
As jornadas de trabalho eram longas – até 19 horas
por dia, sem direito a intervalos – e os salários, baixíssimos. Mulheres e crianças eram obrigadas a trabalhar, realizando atividades repetitivas e, muitas vezes,
perigosas e em lugares insalubres.
Diante do desemprego, da miséria e da exploração
cada vez mais cruel, os operários reagiram. Primeiramente, com o movimento dos quebradores de máquinas (luddismo); depois, com a criação de associações de trabalhadores, que se multiplicavam por
todas as cidades industriais da Inglaterra.

O Romantismo
A Revolução Industrial transformou, também, a
maneira como as pessoas enxergavam o mundo e as
próprias mudanças que estavam vivenciando. Nessa
época, nasce o Romantismo, movimento artístico e
literário que buscava refletir acerca dessas transformações na sociedade, na vida dos indivíduos e nos
valores culturais e espirituais.
Alguns artistas do período também criticavam o
Classicismo, acusando-o de representar apenas valores aristocráticos. Além disso, os românticos valorizavam a subjetividade, o exótico e o desconhecido, as
tradições populares e a herança cultural, ressaltando
a natureza e sua ligação com o que consideravam os
verdadeiros valores humanos.
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Questões
1. Alternativa b.
Uma das características do governo de
Cromwell foi a adoção de uma agressiva política econômica de fortalecimento da presença
inglesa no comércio internacional. Em 1651,
por exemplo, ele fez aprovar pelo Parlamento
um Ato de Navegação de caráter protecionista.
Esse Ato estabelecia que as mercadorias importadas pela Inglaterra só poderiam ser
transportadas para portos ingleses em navios
ingleses ou dos países que as haviam produzido. A medida representou um sério golpe nos
interesses comerciais da Holanda. Essa disputa
comercial provocou uma guerra entre os dois
países (1652-1654), vencida pela Inglaterra,
que, a partir de então, se tornou a principal
potência naval europeia.
2. Alternativa d.
O resultado das revoluções inglesas do século
XVII foi o fortalecimento do Parlamento e a
instauração de uma Monarquia constitucional,
caracterizada pelo compromisso do rei em respeitar, cumprir e fazer cumprir o Bill of Rights
(Declaração de Direitos). Esse documento estabelecia que “é ilegal a faculdade que se
atribui à autoridade real para suspender as
leis ou seu cumprimento”, que “é ilegal toda
cobrança de impostos para a Coroa sem o
concurso do Parlamento”, que “o ato de levantar e manter dentro do país um exército
em tempo de paz é contrário à lei, se não proceder autorização do Parlamento”, que o
Parlamento deveria ser convocado com frequência e que sua composição deveria ser resultado de eleições livres. Essas exigências
estabeleciam limites claramente definidos ao
poder do rei.
3. Alternativa e.
O Ato de Navegação de 1651 foi uma das medidas adotadas pelo governo de Oliver Cromwell
para fortalecer a posição da Inglaterra no comércio internacional. Ele estabelecia que as
mercadorias que entrassem em portos ingleses
só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou dos países que as haviam exportado.

1. (UFRGS-RS) Ao longo da Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, emergiu
um regime republicano, que durou cerca de uma década, sob o comando de
Oliver Cromwell, o “Lord Protector” da Inglaterra.
Sobre esse período republicano, é correto afirmar que:
a) a Inglaterra, enfraquecida pela transição de regime, ficou à mercê das
demais potências europeias, às quais foi obrigada a conceder uma série
de vantagens comerciais.
b) Cromwell, no intuito de proteger a economia interna, elaborou diversas restrições comerciais que o colocaram em conflito direto com os holandeses.
c) a morosidade com que Cromwell implantou sua política econômica contribuiu para a curta duração de seu governo.
d) ele teve como particularidade o retrocesso do puritanismo religioso,
característica marcante nos tempos do monarca Carlos I.
e) ele representou uma fase de distensão entre a Inglaterra e as oposições
irlandesas e escocesas.
2. (Unesp) A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se
dizer que:
a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução da produção
e exportação de manufaturados.
b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos
cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim da monarquia e dos
privilégios dos nobres.
c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas políticas
e sociais, desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes.
d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos
limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo
Parlamento.
e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos seguintes, abalaram França, Portugal e as colônias na América, provocando a ascensão
política do proletariado industrial.
3. (ESPM-SP)

“O Ato de Navegação de 1651 originou um conflito contra a supremacia naval holandesa. A guerra entre a Commonwealth e a Holanda
nasceu de um determinado número de incidentes provocados pela
rivalidade entre as duas comunidades marítimas, não podendo ser
atribuída a nenhuma causa isolada.”
Trevelyan, G. M. História concisa da Inglaterra.

O texto faz referência ao Ato de Navegação e à guerra entre Inglaterra e Holanda que ocorreram:
a) sob o governo da rainha Elisabeth I, que consolidou a hegemonia naval inglesa.
b) sob o governo de Carlos II, rei da dinastia Stuart, restaurada após a morte
de Cromwell.
c) sob o governo da monarquia parlamentarista instituído após a Revolução
Gloriosa.
d) sob o governo de Henrique VIII, rei que, ao vencer esse conflito, implantou
o absolutismo na Inglaterra.
e) sob o governo republicano estabelecido por Cromwell, que a partir de
1653 tornou-se o Lorde Protetor da Inglaterra.
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a) instituição do sufrágio universal e a ampliação dos direitos das Assembleias populares.
b) separação entre Estado e religião e a anexação das propriedades da Igreja
Anglicana.
c) liberação das colônias da Inglaterra e a proibição da exploração da mão de
obra escrava.
d) abolição dos domínios feudais e a afirmação da soberania do Parlamento.
e) ampliação das relações internacionais e a concessão de liberdade à Irlanda.
5. (Unesp)

“Este considerável aumento de produção que, devido à divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, é resultante de três
circunstâncias diferentes: primeiro, ao aumento da destreza de cada trabalhador; segundo, à economia de tempo, que antes era perdido ao passar
de uma operação para outra; terceiro, à invenção de um grande número de
máquinas que facilitam o trabalho e reduzem o tempo indispensável para
o realizar, permitindo a um só homem fazer o trabalho de muitos.”
Smith, Adam. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações (1776). In: Smith,
Adam/Ricardo. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Os pensadores.)

O texto, publicado originalmente em 1776, destaca três características da organização do trabalho no contexto da Revolução Industrial:
a) a introdução de máquinas, a valorização do artesanato e o aparecimento
da figura do patrão.
b) o aumento do mercado consumidor, a liberdade no emprego do tempo e a
diminuição na exigência de mão de obra.
c) a escassez de mão de obra qualificada, o esforço de importação e a disciplinarização do trabalhador.
d) o controle rigoroso de qualidade, a introdução do relógio de ponto e a melhoria do sistema de distribuição de mercadorias.
e) a especialização do trabalhador, o parcelamento de tarefas e a maquinização da produção.
6. (UEL-PR) Sobre a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, é correto afirmar:
a) Uma condição indispensável para a transição do artesanato para a manufatura e desta para a indústria moderna foi a concentração da propriedade
dos meios de produção nas mãos do capitalista.
b) O crescimento industrial na Inglaterra resultou em um processo conhecido
como “segunda servidão”, na qual os antigos servos rurais foram transferidos
para as indústrias urbanas, visando ao aumento de produtividade das mesmas.
c) Embora detivessem o poder político, tanto a burguesia rural como a aristocracia urbana não possuíam capitais que possibilitassem o desenvolvimento da Revolução Industrial, sendo esta, portanto, financiada pelos
pequenos proprietários rurais.
d) A industrialização na Grã-Bretanha iniciou-se com a instalação das indústrias de bens de capital (aço e maquinário) e, depois de estruturada essa
base, partiu-se para a produção de bens de consumo semiduráveis e não
duráveis (tecidos, alimentos, bebidas).
e) Por não haver complementaridade entre a atividade industrial e a pecuária
(gado bovino, ovino), este foi o setor mais duramente atingido pela conversão da Europa rural em industrial.

4. Alternativa d.
No século XVII, ocorreram duas revoluções na
Inglaterra: a Revolução Puritana (1642-1660) e
a Revolução Gloriosa (1688). Embora ambas
tenham sido expressão da ascensão política,
social e econômica da burguesia mercantil, há
diversas diferenças entre elas: enquanto a primeira assumiu a forma de guerra civil e instaurou um regime republicano autoritário, a
segunda teve caráter pacífico e deu origem a
uma Monarquia constitucional controlada pelo
Parlamento. A abolição dos direitos feudais foi
uma realização da Revolução Puritana, enquanto a afirmação da soberania do
Parlamento teve início com ela, mas assumiu
sua forma plenamente desenvolvida com a
Revolução Gloriosa.

As revoluções inglesas e a Revolução Industrial

4. (Unesp) Gerald Winstanley, líder dos escavadores da Revolução Puritana na
Inglaterra (1640-1660), definiu a sua época como aquela em que “o velho
mundo está rodopiando como pergaminho no fogo”. Embora os escavadores
tenham sido vencidos, a Revolução Inglesa do século XVII trouxe mudanças
significativas, dentre as quais destacam-se a:

5. Alternativa e.
A Revolução Industrial provocou diversas mudanças nas relações de produção, entre elas a
introdução da fábrica como unidade de produção, a divisão do trabalho em série, a especialização e a maquinofatura. O texto citado de
Adam Smith faz referência à divisão do trabalho no interior da fábrica. Essa divisão estabelece tarefas específicas e repetidas para cada
trabalhador, economizando tempo e elevando
a produtividade do trabalho. Adam Smith dava
como exemplo dessa divisão a produção de alfinetes, dividida em dezoito operações distintas, cada uma a cargo de um trabalhador.
Trabalhando dessa maneira, escreveu Smith,
dez pessoas conseguiam produzir 48 mil alfinetes por dia, 4 800 por trabalhador. Sem essa
divisão, o rendimento seria, quando muito, vinte alfinetes por dia para cada trabalhador.
6. Alternativa a.
O processo histórico que deu origem à
Revolução Industrial teve início na Baixa Idade
Média, quando a expansão comercial e urbana
propiciou a formação e o desenvolvimento da
burguesia mercantil e das atividades artesanais. Com o crescimento do comércio e a acumulação de capitais, a burguesia mercantil pôde investir na produção manufatureira, recrutando trabalhadores a domicílio, aos quais fornecia matéria-prima e pagava pelo produto
acabado. Essa atividade, somada aos lucros
proporcionados pela exploração colonial, permitiu a acumulação de capitais para a etapa
seguinte. Com o advento da industrialização,
os empresários passaram a investir em grandes unidades fabris, que substituíram as manufaturas, proporcionando altos lucros a seus
proprietários. A concentração da propriedade
dos meios de produção nas mãos da burguesia
foi, portanto, condição essencial para a passagem do artesanato para a manufatura e desta
para a indústria moderna.
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7. Alternativa a.
O ludismo foi a primeira reação dos trabalhadores diante das condições de vida e de trabalho criadas pela Revolução Industrial na
Inglaterra. Ocorreu entre o final do século
XVIII e o começo do século XIX e consistiu na
destruição de máquinas, consideradas pelos
trabalhadores como responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários.
8. Alternativa d.
Nas oficinas artesanais, o mestre artesão tinha
o controle do tempo de trabalho, podendo dispô-lo da forma que melhor entendesse. O trabalhador a domicílio da época da manufatura
também era senhor de seu tempo de trabalho.
O artesão-agricultor, por exemplo, organizava
seu tempo de acordo com as necessidades do
cultivo da terra e da produção dos bens que lhe
eram encomendados. Com a introdução da fábrica e da maquinofatura, a Revolução
Industrial mudou completamente essa relação,
estabelecendo tarefas específicas, funções, horários a serem cumpridos, ritmos de trabalho,
objetivos a serem alcançados, etc. Dessa forma, o trabalhador se transformou em um apêndice de máquina e perdeu o controle de seu
tempo de trabalho, alienando-se dos próprios
objetos que produzia.
9. Alternativa c.
A Revolução Industrial foi resultado de condições históricas que não se limitavam apenas
ao campo estritamente econômico. Para que
ela tivesse início nos meados do século XVIII
na Inglaterra foi necessário o concurso de circunstâncias políticas, culturais, ideológicas e
sociais, além de econômicas. Com a Revolução
Gloriosa (1688) foi instaurada a Monarquia
parlamentar, submetida ao Parlamento e a leis
que deveriam valer para todos. Isso favorecia
a livre concorrência no plano econômico e político, afastando de cena os privilégios e apadrinhamento que privilegiavam os monopólios.
Esse processo foi acompanhado pela difusão
do liberalismo, corrente de pensamento centrada no conceito de liberdade e que defendia
a liberdade de mercado e a não intervenção do
Estado na vida econômica. O protestantismo,
sobretudo em sua versão calvinista, contribuiu
também para esse processo ao fazer a apologia do trabalho, da poupança e do enriquecimento por esses meios como sinais da salvação da alma. Os cercamentos, finalmente, promoveram a expulsão dos camponeses das terras que ocupavam, obrigando-os a migrar para
as cidades, onde se transformariam na mão de
obra necessária ao desenvolvimento industrial.

7. (UFC-CE) Leia o texto a seguir.

“A cada 1o de maio, lembramos de Parsons, Spies e seus companheiros de
patíbulo. Mas poucos lembram do nome de James Towle, que foi, em 1816,
o último “destruidor de máquinas” enforcado. Caiu pelo poço da forca gritando um hino luddita [sic] até que suas cordas vocais se fecharam num só nó.”
Ferrer, Christian. Os destruidores de máquinas.
Libertárias, São Paulo, n. 4, p. 5, dez. 1998.

Sobre os destruidores de máquinas, de que trata o texto acima, assinale a alternativa correta.
a) Foram trabalhadores ingleses que combateram com ações diretas a mecanização dos teares durante a Revolução Industrial.
b) Eram grupos de rebeldes irlandeses liderados pelos radicais jacobinos insatisfeitos com a restauração da monarquia dos Bourbon na França.
c) Eram integrantes das vanguardas das trade unions, os primeiros sindicatos
de trabalhadores da Inglaterra, que elaboraram a “Carta do Povo”.
d) Foram trabalhadores anarquistas que morreram enforcados por terem lutado pela jornada de oito horas durante a greve geral de Haymarket Riot, em
Chicago.
e) Eram grupos de indígenas do meio oeste dos EUA, entre eles os sioux, que
atacavam os trens (cavalos de aço) que dividiam as manadas de búfalos
dentro de seus territórios.
8. (IFSP) A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no final do século XVIII
e no século XIX:
a) trouxe a substituição da maquinofatura pela manufatura e pelo trabalho
artesanal.
b) provocou profundas transformações sociais, pois os salários masculinos subiram vertiginosamente, levando as mulheres a voltarem ao seu papel tradicional de mãe e esposa.
c) rapidamente se espalhou pelo restante da Europa, sendo a Alemanha o segundo país a se industrializar.
d) mudou substancialmente a vida do homem, que não mais era dono de seu
tempo, como os mestres artesãos o eram.
e) provocou mudanças políticas ao trazer a substituição da monarquia absolutista pela monarquia parlamentarista, regime em vigor até hoje.
9. (PUC-RS) A Revolução Industrial que se consolidou na Inglaterra da segunda metade do século XVIII apresentava fatores condicionantes em variados
campos da sociedade britânica. No campo institucional, tem-se a _________; no
que se refere ao pensamento econômico, apresenta-se o _________; no plano
ético de fundamentação religiosa, cita-se o _________ e, no campo econômico,
verifica-se a liberação de mão de obra causada pela prática dos _________.
a)	Monarquia Parlamentar
mercantilismo
protestantismo
cercamentos

d)	República Parlamentar
mercantilismo
protestantismo
campos abertos

b) República Parlamentar
liberalismo
catolicismo
campos abertos

e)	Monarquia Parlamentar
liberalismo
catolicismo
cercamentos

c)	Monarquia Parlamentar
liberalismo
protestantismo
cercamentos
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11. (Ibmec-RJ)

“A expressão Revolução Industrial tem sido utilizada para designar
um conjunto de transformações econômicas, sociais e tecnológicas
que teve início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Em
pouco tempo, essas mudanças afetariam outros países da Europa e
outros continentes, alterando definitivamente as relações entre as
sociedades humanas.”
Figueira, D. G. História. São Paulo: Ática, 2005. p. 193.

Sobre esse tema são feitas as seguintes afirmativas:
I. A produção de tecidos foi um dos primeiros setores a desenvolver o processo industrializador.
II. Ao aumentar a produtividade de cada trabalhador, aumentou a oferta de mercadoria e, por consequência, possibilitou uma redução nos preços dos produtos.
III. O sucesso da Revolução Industrial foi tão significativo que originou um apoio
à utilização de máquinas, processo que ficou conhecido como luddismo.
Assinale:
a) se apenas a afirmativa I for correta.
b) se apenas a afirmativa II for correta.
c) se apenas a afirmativa III for correta.
d) se as afirmativas I e II forem corretas.
e) se as afirmativas II e III forem corretas.
12. (UEPG-PR) A economia capitalista apresentou diversos saltos tecnológicos, chamados de revoluções industriais, que se manifestaram no aparecimento da fábrica moderna, vinculada à utilização industrial da energia a
vapor e à mecanização. Sobre este tema, assinale o que for correto.1
01. Em geral associados à segunda revolução industrial, desenvolveram-se o
taylorismo e o fordismo, com um rígido controle do ritmo de trabalho nas
empresas, que se tornam cada vez mais especializadas.
02. Em virtude de sua expansão imperialista, a França foi o núcleo da primeira revolução industrial, deflagrada pelo investimento dos recursos obtidos com a exploração colonial.
04. Através da organização operária, o anarquismo defendia uma ampla legislação social, assegurada pelo Estado.
08. O aprofundamento da industrialização trouxe consigo as reivindicações do
movimento operário por melhores salários e melhores condições de trabalho.
16. Capital, recursos naturais e mercado são aspectos essenciais da produção
capitalista. Existe, porém, um quarto requisito, sem o qual essa produção
não teria condições de existir: o controle sobre o trabalho.
1

10. Alternativa e.
A Segunda Revolução Industrial propiciou a
formação de monopólios na indústria e a fusão
do capital industrial com o capital bancário.
Formou-se, assim, o capital financeiro, que
passou a se expandir para outras regiões do
planeta, à procura de novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores.
Esse processo deu origem ao imperialismo moderno e ao neocolonialismo. Nas potências imperialistas europeias, as novas condições históricas e disputas imperialistas e de mercados
acirraram as tensões nacionalistas, levando à
corrida armamentista. Todos esses fatores
convergiram para a deflagração da Primeira
Guerra Mundial em 1914.

As revoluções inglesas e a Revolução Industrial

10. (Unemat-MT) Para muitos historiadores, o período compreendido entre 1850
e 1914, do ponto de vista econômico, é conhecido como “Segunda Revolução
Industrial”.
Sobre o tema assinale a alternativa correta.
a) Nesse período, a industrialização se concentrou na Inglaterra, que era conhecida como a Oficina do Mundo.
b) Esta fase da industrialização ficou limitada ao uso do ferro, do carvão e do vapor.
c) Nesta época, devido ao progresso econômico que a industrialização proporcionou,
o movimento operário praticamente desapareceu na Europa e nos Estados Unidos.
d) Entre os anos de 1873 e 1896, ocorreu uma grave crise econômica na Europa, cuja maior consequência foi o fim dos trustes e cartéis.
e) A deflagração da I Guerra Mundial (1914-1918) teve como uma de suas motivações a rivalidade entre as nações industrializadas, resultante do acelerado
desenvolvimento econômico ocorrido a partir do final do século XIX.

11. Alternativa d.
Na Inglaterra do século XVIII, um dos poucos
setores manufatureiros a não sofrer o controle
das corporações de ofício era o da produção
de tecidos de algodão. Assim, ele não
encontrava as costumeiras limitações
impostas pelas corporações para expandir sua
produção. Estava, portanto, mais aberto a
inovações do que outros setores produtivos.
Com a invenção da máquina de fiar por James
Hargreaves, em 1767, teve início um processo
de transformações da produção têxtil que
culminou com a invenção do tear mecânico
por Edward Cartwright, em 1785. O aumento da
produtividade na indústria permitiu a redução
dos preços dos produtos, ampliando as possibilidades de venda sobretudo no mercado externo. Dessa forma, as exportações inglesas
de tecido de algodão aumentaram cerca de
dez vezes entre 1750 e 1770. Aumentos semelhantes se verificaram também em outros setores da indústria.
12. 1 + 8 + 16 = 25
O Taylorismo, sistema de trabalho concebido
pelo engenheiro estadunidense Frederick Taylor
(1856-1915) consiste em estabelecer um rígido
controle sobre o trabalhador e uma administração exata e “científica” de seu tempo de trabalho. Entre suas principais características estão
o planejamento meticuloso das etapas de trabalho, a redução dos custos, o controle do ritmo
do processo de produção, a especialização do
trabalho, etc. O fordismo, criado pelo industrial
estadunidense do ramo automobilístico Henry
Ford (1863-1947), se caracteriza principalmente
pela linha de montagem e pela produção em série. Desde a Primeira Revolução Industrial, o
movimento operário reagiu às mudanças com
mobilizações em torno de reivindicações como
aumentos de salários e melhores condições de
trabalho. Do ponto de vista do capital, o controle sobre o trabalho é um dos fatores fundamentais da produção capitalista.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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O Iluminismo e a
Revolução Americana
Iluminismo: a supremacia da
razão
O século XVIII na Europa, chamado de Século
das Luzes, foi marcado pelo Iluminismo, movimento intelectual que rejeitava o misticismo religioso, exaltava a razão e condenava o absolutismo
dos reis. Iniciado na Inglaterra, desenvolveu-se
pricipalmente na França.
Os iluministas propunham uma forma de pensar baseada na razão como meio de libertar o ser
humano da ignorância e da superstição, em oposição ao pensamento religioso medieval. Somente
as luzes da razão, diziam eles, poderiam vencer as
trevas da ignorância. Eram adeptos, portanto, da
ciência, do pensamento racional (racionalismo) e
do “esclarecimento” por meio da educação.
A concepção de Estado proposta por eles tinha
por base o conceito de contrato social. Segundo
esse conceito, os seres humanos são portadores de
direitos naturais e nascem livres e iguais. Em determinado momento do estado de natureza, anterior
à formação da sociedade, eles teriam estabelecido
um pacto ou contrato, pelo qual ficavam criados o
Estado e a sociedade civil.
Daí serem chamados de contratualistas, ou
jusnaturalistas (do latim jus naturalis, direito natural). Entretanto, não havia consenso entre eles
sobre a forma ideal de governo. Enquanto alguns
defendiam a Monarquia constitucional, outros
propunham a República. Alguns chegaram a colaborar com os “déspotas esclarecidos”.
John Locke, filósofo inglês, foi um dos precursores do pensamento político iluminista. Ainda no
século XVII, na obra Segundo tratado sobre o governo civil, ele rejeitava a ideia de direito divino dos
reis, afirmando que a legitimidade de um governo era atribuída pela sociedade civil e que o povo
tinha o direito de se rebelar contra a tirania.
François-Marie Arouet, filósofo francês conhecido como Voltaire, empenhou-se na luta contra a superstição e o fanatismo religioso. Era partidário de uma monarquia constitucional como a da
Inglaterra. Entre suas obras destacam-se o Tratado
sobre a tolerância e as Cartas inglesas.
Jean-Jacques Rousseau, filósofo franco-suíço, argumentava que as desigualdades sociais têm
sua origem na propriedade privada e que, embora

nasça bom, o ser humano é corrompido pela sociedade. Autor de O contrato social, Rousseau era
partidário da República e da democracia direta,
instrumento para o exercício da “vontade geral”
da sociedade (soberania popular).
Charles-Louis de Secondat, francês conhecido como Montesquieu, em sua obra O espírito das
leis propunha a divisão do poder do Estado em
três grupos de instituições; os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Defendia uma monarquia constitucional nos moldes da inglesa.
Denis Diderot, igualmente francês, foi o responsável pelo projeto de elaboração da Enciclopédia, ou Dicionário raciocinado das ciências, das artes
e dos ofícios, obra realizada com a colaboração do
matemático Jean d’Alembert.
O escocês Adam Smith, um dos fundadores da
economia política, foi também um dos pioneiros do
liberalismo econômico. Em sua obra A riqueza das
nações ele condena o Mercantilismo e a intervenção
do Estado na economia, propõe a livre concorrência
entre as empresas e afirma que a distribuição da riqueza deve ser feita pela “mão invisível” do mercado.

O despotismo esclarecido
Alguns países europeus de monarquias absolutistas, como Prússia, Rússia, Áustria e Portugal,
incorporaram em seu governos certas ideias iluministas. Essa combinação de princípios absolutistas e iluministas tem sido chamada de despotismo esclarecido.
Na Prússia, o rei Frederico II, amigo de Voltaire, instituiu um Código do Processo Civil que
tornava o poder Judiciário independente do poder
Executivo, aboliu as torturas e extinguiu a corveia
(obrigação que tinha o servo de trabalhar gratuitamente para o senhor durante alguns dias por semana), medidas inspiradas pelo Iluminismo.
Na Rússia, a czarina Catarina II correspondia-se com Voltaire e Diderot. Em seu reinado, estabeleceu a tolerância religiosa, criou escolas e
universidades e promoveu reformas urbanas. Na
Áustria, o rei José II instituiu o ensino fundamental público e obrigatório e extinguiu as torturas e a servidão dos camponeses.
Em Portugal, dom José I teve como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, que governou entre 1750 e 1777. Muitas das medidas adotadas por
Pombal eram de inspiração iluminista. Entre elas,
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As Treze Colônias inglesas na América

ID/BR

Durante o século XVII, os colonos ingleses que migraram para a América, em sua maioria puritanos, desenvolveram uma espécie de autogoverno em seus domínios, com órgãos administrativos que deliberavam
sobre assuntos das colônias e mantinham certa liberdade diante da Metrópole. A Inglaterra passava por um
conturbado momento político, devido às lutas da população e do Parlamento contra o absolutismo, e não tinha
condições de estabelecer maior controle administrativo
sobre suas possessões americanas.
As Treze Colônias inglesas se diferenciavam quanto
às características de exploração econômica e às formas
de organização da sociedade. Nas colônias do Norte, de
clima temperado, desenvolveu-se uma agricultura voltada para o mercado interno, baseada na pequena propriedade e no trabalho assalariado. As condições climáticas dessa região impossibilitavam o cultivo de gêneros
tropicais para a exportação.
Já nas colônias do Sul, a aristocracia rural enriquecia
com a exportação de produtos como tabaco, arroz, índigo e algodão, cultivados em grandes propriedades de
terra, as plantations, com a presença de trabalho escravo
africano na monocultura agrícola.
As treze colônias no século XVIII
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Fonte de pesquisa: Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 62.

A Metrópole pressiona
Os ingleses tiveram o apoio dos colonos americanos
em suas guerras contra os franceses pelo domínio territo-

rial na América do Norte. Porém, após a Guerra dos Sete
Anos (1756-1763), a Inglaterra, a fim de melhorar sua situação econômica, instituiu novos impostos aos colonos:
∙∙ Lei do Açúcar (1764): aumentava a taxação sobre
o açúcar importado pelos colonos americanos de
possessões no Caribe que não fossem inglesas;
∙∙ Lei do Selo (1765): obrigava a compra e o uso de
selos nos documentos ou publicações que circulassem na Colônia;
∙∙ Lei do Chá (1773): estabelecia o monopólio do comércio de chá para os ingleses da Companhia das
Índias Orientais.
Os colonos resistiram à cobrança dos novos impostos. Em 1773, ocorreu um protesto que ficou conhecido
como a Festa do Chá de Boston, quando colonos disfarçados de indígenas atacaram os navios ingleses no porto
da cidade e jogaram toda sua carga de chá no mar. Em
resposta, os ingleses determinaram o fechamento do porto de Boston e o pagamento indenizatório do chá perdido, entre outras medidas repressivas que ficaram conhecidas como Leis Intoleráveis. Para deliberar sobre
o controle inglês e organizar a resistência, representantes
das colônias se encontraram no Congresso Continental
da Filadélfia (1774). Eles exigiam o fim das Leis Intoleráveis. A resposta do governo inglês foi mais repressão.

O Iluminismo e a Revolução Americana

a extinção dos autos de fé da Inquisição, que consistiam em
execuções públicas de pessoas acusadas de heresia; a expulsão dos jesuítas do Império português e a revogação das
leis que distinguiam os cristãos dos cristão-novos, judeus
convertidos por conveniência ao cristianismo. Entretanto,
no plano econômico Pombal não seguiu a política liberal.
Pelo contrário, adotou medidas econômicas mercantilistas,
como a criação de monopólios e o protecionismo.

A independência
Em meados de 1776, foi realizado o Segundo Congresso Continental da Filadélfia. Inspirados em ideais e preceitos iluministas, os colonos declararam-se independentes da Inglaterra no dia 4 de julho de 1776. Os ingleses
responderam à rebelião enviando mais tropas à América.
George Washington, latifundiário sulista, chefiou as tropas
do Exército Continental, organizado pelos colonos para a
defesa de sua liberdade. Os colonos que lutaram contra os
ingleses eram chamados de patriotas; os legalistas apoiaram os ingleses e lutaram contra os patriotas. A França enviou auxílio militar para os americanos, desejando com
isso enfraquecer a Inglaterra. Essa participação foi decisiva.

A criação dos Estados Unidos
Em 1781, após sucessivas derrotas, os ingleses decidiram negociar a paz. Em 1783, foi assinado o Tratado de
Paris, pelo qual a Inglaterra reconhecia a independência
das Treze Colônias. Em 1787, no Congresso da Confederação, foi criada a República, garantindo a autonomia
dos estados; à União caberiam a política externa e a defesa da Constituição; a divisão em três poderes foi adotada.
O novo país foi chamado de Estados Unidos da América e George Washington, eleito seu primeiro presidente.
Os líderes do processo de independência eram representantes das elites urbanas e rurais, entre eles George
Washington, Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin
Franklin. A democracia forjada por eles, no entanto, tinha seus limites: pobres, mulheres e negros foram excluídos da participação política. A escravidão foi mantida, principalmente nos estados do Sul.
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Questões
1. Alternativa b.
Durante vários séculos, desde sua formação na
Baixa Idade Média, a burguesia reivindicou liberdade de pensamento e expressão. Ao chegar ao poder, com a Revolução Gloriosa na
Inglaterra e a Revolução Francesa, reafirmou
essas liberdades e estabeleceu a igualdade de
todos perante a lei. Até o século XIX, e mesmo
até o século XX, porém, recusou-se a permitir
a participação política de todas as pessoas por
meio do sufrágio universal. Na Inglaterra, o
sufrágio universal masculino só foi conquistado em 1867 (o direito de voto para as mulheres
inglesas só seria instituído em 1928). Isso invalida a alternativa d.
2. Alternativa e.
O Iluminismo foi um movimento de renovação
de ideias que influenciou duradouramente o
pensamento ocidental a partir do século XVIII.
Ele defendia o primado da razão, da ciência e
do esclarecimento sobre o misticismo, a superstição e a ignorância. Na esfera política,
era frontalmente contrário ao absolutismo e
defendia a liberdade de expressão, a tolerância e as formas de poder (Monarquia ou
República) baseadas em Constituições aprovadas por Parlamentos livremente eleitos. A divisão das atribuições do Estado entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, proposta por Montesquieu, é um dos fundamentos de
todas as democracias contemporâneas.
3. Alternativa c.
Movimento de ideias que afirmava o primado
da razão, o Iluminismo teve sua origem no
pensamento de cientistas e filósofos do século
XVII, como Isaac Newton, John Locke e René
Descartes. Mas foi no século XVIII, chamado de
“século das luzes”, que ele se desenvolveu
plenamente. Os pensadores iluministas acreditavam no progresso humano, na racionalidade
do mundo, tinham uma visão otimista do processo histórico e pensavam que as “luzes da
razão” dissipariam um dia as “trevas da ignorância”. Opunham-se fortemente ao domínio
da Igreja, ao misticismo, ao absolutismo e à
teoria do “poder divino dos reis”.
4. Alternativa c.
John Locke foi um pensador inglês da época
da Revolução Gloriosa (1688). Um dos seus escritos mais importantes e influentes foi a Carta
sobre a tolerância, que anuncia o pensamento
iluminista e o liberalismo. Em sua obra Dois
tratados sobre o governo civil ele manifesta
sua oposição ao “direito divino dos reis”, argumentando que os governos são criações humanas. Partidário da separação entre a Igreja
e o Estado, Locke afirmava que ninguém na sociedade civil deveria estar acima das leis.

1. (Mackenzie-SP) O liberalismo, como doutrina política atuante no cenário europeu, desde o final do século XVIII, apesar de servir principalmente aos interesses da classe burguesa, contagiou as parcelas populares da sociedade oprimidas pelos nobres e pelos reis absolutistas. A sociedade liberal burguesa, mesmo
sendo essencialmente elitista, era mais livre do que a do Antigo Regime, por:
a) acreditar nos princípios democráticos, criando oportunidades para que todos pudessem enriquecer.
b) permitir maior liberdade de expressão e pensamento, e restringir a esfera
de atuação do poder estatal.
c) aumentar, ao máximo, o poder do Estado, para que este defendesse as liberdades individuais de cada cidadão.
d) garantir a igualdade de todos perante a lei e o direito à participação política para todos os indivíduos.
e) praticar o liberalismo econômico, acreditando na livre iniciativa e na regulamentação do comércio pelo Estado.
2. (UFPI) Analise as afirmações abaixo sobre o Iluminismo e assinale a única
alternativa incorreta:
a) Muitas das ideias propostas pelos filósofos iluministas são, hoje, elementos essenciais da identidade da sociedade ocidental.
b) O pensamento iluminista caracterizou-se pela ênfase conferida à razão,
entendida como inerente à condição humana.
c) Diversos pensadores iluministas conferiram uma importância central à
educação enquanto instrumento promotor da civilização.
d) A filosofia iluminista proclamou a liberdade como direito incontestável de
todo ser humano.
e) O Iluminismo constituiu-se importante instrumento político das monarquias absolutas.
3. (UFPB) O Iluminismo, corrente de pensamento nascida na Europa ocidental
do século XVIII, fundamentou uma nova organização política, social e econômica, que inaugurou a chamada Idade Contemporânea.
Sobre essa corrente de pensamento, é correto afirmar que:
a) defendeu uma teocracia, supremacia do poder divino nos governos, e uma
teologia universalista, Deus como fundamento e explicação de tudo na sociedade e na natureza.
b) professou uma crença na Razão humana, associada a uma teologia para a
explicação da sociedade, mas não da natureza, que só podia ser compreendida pela Razão humana.
c) propagou os ideais da Razão humana como o fundamento de todo conhecimento do mundo natural e social, na luta contra o domínio da Igreja e do
poder divino dos reis.
d) significou a primeira grande crítica ao eurocentrismo por estabelecer ideais
racionalistas, universalistas e cosmopolitas em diálogo com as culturas não
europeias.
e) estabeleceu o relativismo da verdade em contraposição ao absolutismo das
monarquias divinas, o que fundamentou a Declaração dos Direitos do Homem.
4. (UFPR)
“A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é tirânica.
A justiça sem a força será contestada, porque há sempre maus; a força
sem a justiça será acusada. É preciso reunir a justiça e a força; e dessa
forma, fazer com que o justo seja forte, e o que é forte seja justo.”
Pascal. Pensamentos V, 298. Apud. Barros, Alberto Ribeiro de. A teoria da soberania de Jean
Bodin. São Paulo: Unimarco, 2001.

Essa passagem dos Pensamentos do filósofo e matemático Blaise Pascal
(1623-1662) remete à relação de equilíbrio que deve existir entre o poder político e a justiça. A respeito dessa questão central para a filosofia e a
ciência política desde o século XVII, assinale a alternativa correta.
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5. (Fatec-SP) Adam Smith, teórico do liberalismo econômico, cuja obra Riqueza
das Nações constitui o baluarte, a cartilha do capitalismo liberal, considerava:
a) a política protecionista e manufatureira como elemento básico para desenvolver a riqueza da nação.
b) necessária a abolição das aduanas internas, das regulamentações e das
corporações então existentes nos países.
c) a propriedade privada como a raiz das infelicidades humanas, daí toda a
economia ter de ser controlada pelo Estado.
d) a terra como fonte de toda a riqueza, enquanto a indústria e o comércio
apenas transformavam ou faziam circular a riqueza natural.
e) o trabalho como fonte de toda a riqueza, dizendo que, com a concorrência,
a divisão do trabalho e o livre comércio, a harmonia e a justiça social seriam
alcançadas.
6. (PUC-PR)
“Todavia, o recurso ao STF é um procedimento legítimo que não vem
a interferir, mas a reforçar o equilíbrio entre os poderes.
Ao contrário do que afirmam os deputados, independência não é sinônimo de autonomia plena, mas de inter-relação e controle mútuo.”

5. Alternativa e.
Adam Smith considerava o trabalho como fonte da riqueza em uma sociedade, opinião que
seria compartilhada mais tarde por Karl Marx.
Também afirmava, e nisso não encontraria o
apoio de Marx, que a “mão invisível” do mercado seria, por si só, capaz de promover uma
justa distribuição da riqueza entre as pessoas.
A resposta b também é correta, pois a abolição das aduanas internas, das regulamentações econômicas e das corporações fazia parte das reivindicações do liberalismo, que defendia a total liberdade de mercado.

O Iluminismo e a Revolução Americana

a) Nos séculos XVII e XVIII, as monarquias absolutistas foram controladas
pelos parlamentos em toda a Europa, prevalecendo as teorias políticas
constitucionais sobre a teoria do direito divino dos reis.
b) Ao escrever sobre as formas de governo, Montesquieu (1689-1755) aproximou-se do pensamento político de John Locke, tornando-se um opositor
da monarquia e defensor do regime republicano democrático.
c) John Locke (1632-1704) defendia que ninguém podia isentar-se das leis
que regem a sociedade civil, criticando enfaticamente as teorias absolutistas, que consideravam uma prerrogativa do poder monárquico não se
submeter às leis que regulavam a vida dos súditos.
d) Os pensadores políticos dos séculos XVI e XVII que defenderam a causa
política da monarquia eram seguidores dos princípios políticos pragmáticos enunciados por Maquiavel no começo do século XVI, mesmo que
para tanto tivessem que renunciar à moral e à religião.
e) Thomas Hobbes (1588-1679) foi um defensor do equilíbrio entre executivo e legislativo, pregando a necessidade de um parlamento forte que moderasse a monarquia.

6. Alternativa c.
O texto nos lembra Montesquieu, pois foi esse
pensador francês do século XVIII quem primeiro teorizou sobre a separação dos poderes do
Estado em três instâncias independentes: os
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Para ele, essa seria a única forma de evitar o
despotismo, pois cada poder atuaria como
contrapeso em relação aos outros poderes. No
texto citado, há referências ao Judiciário brasileiro (Supremo Tribunal Federal, STF) e ao
Legislativo (parlamentares).
7. Alternativa a.
Os modernos estabeleceram um novo paradigma de pensamento e de conhecimento, rejeitando os dogmas religiosos e concedendo primazia à razão e à experimentação como bases
da pesquisa e da reflexão. Nem o
Renascimento nem o Iluminismo romperam
com o antropocentrismo ou com o mundo antigo, greco-romano, fonte de inspiração para os
artistas e poetas renascentistas. Por outro lado, nenhum desses movimentos representou
adaptações do pensamento contemplativo ou
privilegiou a natureza em relação ao homem.

Folha de S.Paulo, Editorial, 2 nov. 2005.

O texto nos lembra, mais especificamente:
a) Diderot.
b) Voltaire.
c) Montesquieu.
d) Hobbes.
e) Rousseau.
7. (UFMG) Leia este trecho, em que se faz referência à construção do mundo
moderno:
“... os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento
verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos.”
Chauí, Marilena. Primeira filosofia. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 80.

A partir da leitura desse trecho, é correto afirmar que a formação do mundo
moderno se caracteriza por:
a) nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de
entendimento do mundo e do próprio homem.
b) ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações
hierárquicas senhoriais.
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8. a. A crença no primado da razão e a rejeição
do misticismo; a crítica ao absolutismo e a
defesa da liberdade de consciência, etc.
b. No século XVIII, o absolutismo dava sinais de
esgotamento como modelo político no qual a
burguesia mercantil havia encontrado apoio
e espaço para se desenvolver. Na França,
principalmente, os pensadores iluministas
propunham um novo modelo político, baseado na adoção de Constituições que assegurassem direitos e liberdades individuais e coletivas. A maioria desses pensadores era
adepta da Monarquia constitucional. Nessas
circunstâncias, alguns monarcas influenciados pelo Iluminismo aceitaram promover reformas em seus reinos desde que não perdessem o trono. Esses monarcas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos.
9. Alternativa a.
Em 1773, o Parlamento britânico estabeleceu
impostos sobre o chá e outros produtos que
provocaram grande insatisfação entre os colonos norte-americanos. Juntamente com essa
medida, os ingleses proibiram os colonos de
comerciarem seus produtos com outros países.
Em resposta, colonos disfarçados de indígenas
lançaram ao mar, no porto de Boston, um carregamento inglês de chá, episódio que ficou
conhecido como Boston Tea Party (Festa do
Chá de Boston). Três anos depois, as Treze
Colônias inglesas da América do Norte proclamariam sua independência. A referência da alternativa c aos Estados Unidos é anacrônica,
pois esse país ainda não existia em 1773.
10. Alternativa a.
As Treze Colônias inglesas da América do
Norte foram colonizadas de forma independente umas das outras, com diferenças importantes entre as da região norte (Nova Inglaterra)
e as do Sul. Dessa forma, ao deflagarem o movimento de independência, o que as unia não
era ainda um sentimento comum de nação,
mas sim um sentimento antibritânico e o desejo de romper os laços com a Metrópole. Por
essa razão, em vez de uma Constituição para o
novo país (o que só seria feito em 1787), seus
representantes aprovaram apenas um documento intitulado Artigos da Confederação.

c) ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem face aos diversos movimentos religiosos.
d) adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia
do conhecimento da natureza em relação ao homem.
8. (Ufes) No apogeu da crítica ao Antigo Regime, o filósofo e escritor francês Denis Diderot (1713-1784) afirmou: “Os homens somente serão livres
quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre”. Ao lado de
D’Alembert, Rousseau, Montesquieu, Voltaire e outros pensadores do seu
tempo, Diderot produziu a famosa Enciclopédia, obra em 33 volumes, com
71 818 artigos e 2 885 ilustrações, redigida entre 1750 e 1772. Essa obra
integrava um importante movimento filosófico conhecido como Iluminismo,
que realizou forte crítica às monarquias de então e aos costumes da época,
consolidando a modernidade.
a) Aponte duas das principais ideias do Iluminismo.
b) Analise a relação entre o pensamento iluminista e o surgimento do Despotismo Esclarecido, adotado por algumas monarquias europeias.
9. (PUC-PR) O chá veio da China e atingiu a Europa no início do século XVII, com o
primeiro carregamento chegando a Amsterdã em 1609. A partir do século XVIII,
a Inglaterra torna-se o principal importador de chá da Europa. Nesse mesmo período, o chá consistiu em importante bebida da população dos Estados Unidos
da América, ainda colônia inglesa. A partir desse contexto, marque a alternativa
CORRETA.
a) Esse período é marcado pela questão dos impostos, especialmente a aprovação, em 1773, do imposto inglês sobre o chá, produto importado e muito consumido pelos colonos.
b) Em meados do século XVIII, fortaleceram-se as relações entre colonos norte-americanos e a sua metrópole inglesa, especialmente com o apoio dos
colonos contra os invasores espanhóis.
c) Além do imposto sobre o chá, o Parlamento inglês aprovou também o imposto sobre o açúcar. No entanto, essa lei não foi tão grave, pois esse produto não era importante para os Estados Unidos, que, nessa época, quase
não consumiam açúcar.
d) A Lei do Chá está relacionada ao episódio em que colonos ingleses, vestidos de índios, jogaram um carregamento de chá no mar, no porto de
Boston. Esse incidente radical levou a Inglaterra a reconhecer a independência dos Estados Unidos.
e) Os conflitos entre Inglaterra e França (Guerra dos Sete Anos – 1756-1763)
estão relacionados diretamente à Guerra de Secessão norte-americana.
10. (UEL-PR) Leia o texto a seguir.

“(...) A independência e a construção do novo regime republicano foi
um projeto levado adiante pelas elites das colônias. Escravos, mulheres e
pobres não são os líderes desse movimento. A independência norte-americana (EUA) é um fenômeno branco, predominantemente masculino e
latifundiário ou comerciante. (...).”
Karnal, L. Estados Unidos: da colônia à independência. São Paulo: Contexto, 1990. p. 67.
(Coleção Repensando a História.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o processo de independência dos
Estados Unidos, é correto afirmar que:
a) o movimento de independência da América do Norte não representou a
união das treze colônias por um sentimento único de nação, mas, sim, um
movimento contra o domínio da Inglaterra, potencializado pelo sentimento antibritânico.
b) a América do Norte independente, com as reformas de caráter democrático, aboliu as diferenças entre os habitantes da colônia, instituindo a prática da inclusão por meio de uma Constituição Liberal.
70

3P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_066A071.indd 70

26/02/14 14:13

11. (UFPI) Com relação à Independência dos Estados Unidos, em 1776, é correto
afirmar que:
a) a primeira constituição dos Estados Unidos adotou a república federalista
e presidencial como modelo de governo.
b) a Declaração de Independência defendeu a implantação de uma monarquia constitucional para dirigir politicamente a futura nação.
c) a França negou ajuda aos norte-americanos, visto que pretendia manter sua
parceria com a Inglaterra na exploração comercial da América do Norte.
d) a Espanha negou ajuda aos norte-americanos, dado que com a derrota da
Holanda poderia intensificar seus acordos comerciais com os colonos do sul.
e) a luta dos norte-americanos divulgou a perspectiva de se construir a
unidade continental americana, baseada no ideal iluminista de liberdade e igualdade social.

11. Alternativa a.
Ao conquistarem a independência, a forma de
organização adotada pelas antigas Treze
Colônias inglesas da América do Norte foi a da
confederação, arranjo institucional caracterizado pela autonomia ilimitada de suas unidades, os Estado confederados. Como esse arranjo provocava crises e disputas, em 1787 realizou-se na Filadélfia uma convenção de representantes dos treze Estados. Na reunião,
esses representantes concordaram em renunciar à excessiva autonomia de cada Estado,
aprovar uma Constituição e formar uma união
dotada de um poder central que exercesse sua
autoridade sobre toda a nação. Essa
Constituição adotou a República federalista e
presidencial como modelo de governo.
Nasciam assim os Estados Unidos da América.

O Iluminismo e a Revolução Americana

c) a colonização da América do Norte pela Inglaterra diferenciou-se daquela
feita na América do Sul pelos espanhóis e portugueses porque contou com
a organização e assistência da metrópole nesse empreendimento de conquista e exploração.
d) a força do catolicismo foi preponderante no processo de emancipação,
pois incentivava o crescimento espiritual da população, libertação dos escravos e a expansão territorial – crescimento que só seria possível cortando os laços com a metrópole.
e) um dos problemas apresentados no período de lutas pela independência
dos EUA foi a falta de um projeto comum entre as colônias do norte e as
colônias do sul, que não se harmonizavam quanto a um acordo na forma de
promulgar a Constituição estadunidense do norte e do sul.

12. Alternativa d.
O texto de John Locke enfatiza a proteção ao
indivíduo e à propriedade como razão básica
para as pessoas se unirem em sociedades políticas. O de Stuart Mill argumenta que o poder
só pode ser exercido legitimamente sobre um
indivíduo para evitar danos aos demais. Essas
premissas não excluem os direitos dos indivíduos no caso de estes ameaçarem a liberdade e a
propriedade, como afirma a alternativa d, pois
ambas as teorias defendem os direitos individuais de todas as pessoas em uma sociedade, sem
exclusão daquelas que cometem delitos.

12. (UFU)

“O fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades
políticas e submeterem-se a um governo é a conservação de suas propriedades, ou seja, de suas vidas, liberdades e bens.”
Adaptado de Locke, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
p. 495

“A autoproteção constitui a única finalidade pela qual se garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na liberdade de ação
de qualquer um. O único propósito de se exercer legitimamente o poder
sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é evitar dano aos demais.”
Adaptado de Mill, J.Stuart. A Liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 17

Os trechos anteriores referem-se aos fundamentos do pensamento liberal. Sobre esse tema, assinale a alternativa que apresenta a explicação INCORRETA.
a) Em defesa da razão e da liberdade, vários pensadores europeus inspiraram uma série de transformações sociais, econômicas e políticas, principalmente a partir do século XVIII, cujas consequências estão presentes até
hoje na sociedade contemporânea.
b) As bases filosóficas e políticas da sociedade civil e do Estado liberal moderno formaram-se, primeiramente, na Inglaterra no século XVII, tendo
como um de seus principais idealizadores John Locke.
c) A defesa da liberdade e da propriedade como direitos legítimos do indivíduo foi importante na formação do ideário liberal, comum a dois importantes movimentos político-sociais europeus nos séculos XVII e XVIII: a
Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa.
d) Os princípios do liberalismo, defendidos por Locke e Stuart Mill, excluem
os direitos do indivíduo na sociedade ao justificarem a adoção de punições em função de ameaças à liberdade e à propriedade.
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A Revolução Francesa e o
Império Francês
A sociedade francesa no
século XVIII
Na França do século XVIII a sociedade estava estruturada em três grandes grupos sociais denominados
estados – não confundir com o conjunto de instituições de governo conhecido como Estado, geralmente grafado com letra inicial maiúscula. Tratava-se,
portanto, de uma sociedade estamental estratificada,
ou seja, formada por estamentos ou estratos sociais.
Essa forma de organização em estamentos (os estados, também chamados de ordens) era uma herança
do feudalismo medieval.
Havia entre os três estados uma rígida hierarquia
social. O primeiro e o segundo estados ocupavam o
topo da sociedade e detinham diversos privilégios.
O primeiro estado era composto pelo clero da Igreja
católica, dividido em alto e baixo clero. No alto clero
estavam os bispos, abades e cardeais, quase sempre
provenientes da nobreza. O baixo clero reunia os sacerdotes sem títulos, que estavam na base da hierarquia eclesiástica. Boa parte das terras francesas pertencia à Igreja católica que, além disso, controlava a
educação e estava isenta da maioria dos impostos.
O clero também desfrutava do direito de ser julgado por tribunais próprios e independentes do Estado.
O segundo estado era formado pela nobreza, o
setor mais rico da sociedade. Dela faziam parte o
rei e sua família, os cortesãos (nobres da Corte, os
mais privilegiados pelos favores reais), os grandes
proprietários rurais (nobres do campo, herdeiros
dos senhores feudais da Idade Média) e a nobreza
de toga, formada por burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. Da mesma forma que o clero, os nobres não pagavam impostos. Sua renda era
proveniente da terra e do trabalho dos camponeses.
O único grupo que pagava impostos era o terceiro estado, que reunia a maior parte da população. Era um grupo heterogêneo de pessoas, pois
dele faziam parte a burguesia (banqueiros, comerciantes, empresários, etc.), os artesãos, os trabalhadores assalariados das cidades (os sans-culottes, ou
seja, os que não usavam calções semelhantes aos da
nobreza), a pequena burguesia (lojistas, militares de
baixa patente, profissionais liberais, pequenos funcionários públicos, etc.), os empregados e empregadas domésticas e os camponeses, muitos dos quais
eram servos. Esse contingente representava 98% da
sociedade francesa, ou seja, cerca de 27,5 milhões
de pessoas. A esmagadora maioria da população

(cerca de 85%) vivia no campo. Não havia quase
mobilidade social entre o terceiro estado e a nobreza. Burgueses muito ricos, porém, podiam comprar
títulos de nobreza. Entretanto, um camponês jamais
poderia chegar a ser nobre.
Diante dessas disparidades, um observador da
época, o abade Emmanuel Joseph Sieyès, assim definiu a situação imposta ao terceiro estado: “O que é
o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido na política francesa até hoje? Nada. O que pede ele? Ser
qualquer coisa”. Sieyès fazia parte do clero, mas não
escondia sua simpatia em relação ao terceiro estado.

Fome, tensão e revolta: o
governo de Luís XVI
A primeira metade do século XVIII foi de grande
prosperidade para a França. Entretanto, durante o
reinado de Luís XVI (1774-1792) o país mergulhou num período de grave crise econômica, intensificada pela baixa produção agrícola e pela
derrota francesa na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Além disso, para sustentar os gastos da
Corte, as receitas reais eram complementadas com
empréstimos bancários cada vez maiores; a participação da França na guerra de independência
dos Estados Unidos aprofundou os problemas
econômicos, e a tensão social cresceu.
Dois anos foram particularmente desastrosos
para a agropecuária francesa: em 1785, uma seca
prolongada dizimou quase todo o rebanho bovino;
em 1788, as baixas temperaturas dos meses de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro no hemisfério
Norte) afetaram seriamente as colheitas. Como resultado, o país teve de enfrentar uma baixa oferta
de alimentos acompanhada da alta de preços. Até
mesmo o pão começou a faltar na mesa da população pobre, provocando fome e revolta.
O rei organizou a Assembleia dos Notáveis, na
tentativa de propor a cobrança de impostos ao clero
e à nobreza. A proposta foi recusada, e a Assembleia
exigiu do rei a convocação dos Estados Gerais. Pressionado, o monarca cedeu: em maio de 1789, teve
início a reunião dos representantes dos três estados:
trezentos representantes do clero, trezentos da nobreza e seiscentos integrantes do terceiro Estado.
Logo no início das reuniões, surgiu um impasse
sobre que sistema de votação adotar. Para o clero
e a nobreza, cada estado deveria ter direito a um
voto. Porém, o terceiro estado queria a votação individual, ou seja, cada pessoa teria direito a um voto.
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O povo nas ruas

Museu Carnavalet, Paris, França

Diante das tropas reais em Paris e nas portas do Palácio
de Versalhes e temendo um possível ataque à Assembleia,
no dia 14 de julho a população parisiense invadiu a prisão da Bastilha em busca de armamento e munição, num
episódio emblemático da Revolução Francesa.
A Assembleia Nacional aboliu, então, a divisão da sociedade por Estados, reordenou a administração pública
e a tributação. Mas a maioria das reformas beneficiava apenas a burguesia. A Igreja teve os bens estatizados
e vendidos, numa tentativa de sanar as contas públicas. Ao aceitarem a Constituição Civil do Clero, alguns
de seus integrantes ficaram conhecidos como clero
juramentado, diferenciando-se daqueles que se opunham a tais medidas, o clero refratário.

A Bastilha era uma fortaleza prisão que simbolizava a opressão do
absolutismo. Na época de sua tomada, contava com poucos prisioneiros.
Na verdade, o povo buscava armas e munições. A queda da Bastilha, 14 de
julho de 1789, óleo sobre tela de Jean-Baptiste Lallemand, século XIX.

Em agosto de 1789, foi proclamada a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, influenciada pelas ideias iluministas e de caráter essencialmente burguês.
Esse documento foi uma espécie de preâmbulo da Constituição votada em 1791. Uma vez aprovada a Carta constitucional, a Assembleia Constituinte se autodissolveu. Foi
então formada uma Assembleia Legislativa, composta por
deputados eleitos pelo voto censitário, pelo qual só os cidadãos que dispunham de certa renda poderiam votar.
Os novos parlamentares estavam divididos, basicamente,
entre os moderados girondinos (sentavam-se à direita no
plenário) e os radicais jacobinos (sentavam-se à esquerda).

Os primeiros estavam satisfeitos com as conquistas
alcançadas; os segundos acreditavam que as mudanças
estavam apenas começando e preparavam mais reivindicações.
A primeira Constituição francesa definiu a monarquia
constitucional como forma de governo e estabeleceu a
divisão do Estado em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, segundo a proposta de Montesquieu, um
dos filósofos iluministas. O rei, portanto, foi mantido no
trono, embora permanecesse sob vigilância no palácio
das Tulherias, em Paris. Seus poderes, contudo, estavam
limitados pela Constituição e pelo poder Legislativo.
Enquanto isso, nas províncias, setores do clero agitavam os camponeses contra a Revolução e muitos integrantes da nobreza fugiam para a Áustria e outros países governados por Monarquias absolutistas. Em junho
de 1791, o próprio rei e sua família tentaram fugir para a
Áustria, acreditando que lá poderiam reorganizar suas forças e marchar sobre Paris para esmagar a Revolução. Reconhecidos na fronteira, Luís XVI e sua mulher, a rainha
Maria Antonieta, foram presos e obrigados a voltar a Paris.
A tentativa de fuga do rei fez crescer os sentimentos
antimonarquistas e radicalizou o processo revolucionário. A Assembleia Legislativa foi dissolvida e criado um
Conselho Executivo Provisório, presidido por Georges-Jacques Danton. Para o lugar da Assembleia Legislativa
foi eleita uma Convenção Nacional, dessa vez por meio
do sufrágio universal masculino (só os homens podiam
votar). Os jacobinos, que representavam sobretudo a
pequena e a média burguesia, mas também eram apoiados pelos sans-culottes, conquistaram a maioria das cadeiras do novo órgão de poder. Seus principais líderes
eram Maximilien-Marie Robespierre e Louis Antoine de
Saint-Just. Inicialmente, eles contavam com o apoio dos
líderes da Comuna de Paris e do grupo dos cordeliers
(cordeleiros), outra corrente radical liderada por Danton, Jean-Paul Marat e Camile Desmoulins.
Tanto os jacobinos quanto os cordeliers estavam
organizados em clubes, associações democráticas abertas
para todos aqueles que apoiassem a Revolução e pagassem
uma mensalidade. Entre os jacobinos, não era permitida
a participação de mulheres. Mais aberto para a população
pobre, o clube dos cordeliers aceitava a presença feminina.
O golpe final contra a Monarquia ocorreu em 22 de setembro de 1792, quando a Convenção Nacional proclamou
a República. Logo depois, Luís XVI foi julgado por traição,
condenado à morte e executado na guilhotina em janeiro
de 1793. Meses depois, também a ex-rainha Maria Antonieta foi guilhotinada. A reação dos governos da Inglaterra,
Áustria, Prússia, Espanha e Rússia foi imediata: juntos, formaram uma coligação militar e atacaram a França.
Em Paris, a Convenção aprovou uma nova Constituição e adotou um novo calendário. O nome dos meses
foi modificado e o ano de 1792 passou a ser considerado o Ano 1 da Revolução. A Constituição republicana,
por sua vez, estabeleceu conquistas mais democráticas
do que a Carta anterior, como o ensino público gratuito,
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Diante do impasse, o rei decidiu fechar o salão de reuniões.
Os representantes do terceiro Estado, apoiados por alguns
representantes do clero, transferiram‑se para o salão de
jogos do palácio, de onde só sairiam quando fosse elaborada uma Constituição para a França. Estava inaugurada,
assim, a Assembleia Nacional Constituinte.
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o divórcio e a abolição da escravidão nas colônias francesas, além do sufrágio universal masculino, que já fora posto em prática na própria eleição da Convenção Nacional.

O Terror jacobino
Para enfrentar as dificuldades externas e internas, a
Convenção instituiu a Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e a condenação à morte de qualquer pessoa
denunciada como contrarrevolucionária. Em junho de
1793, os jacobinos forçaram a Convenção a decretar a
prisão de diversos líderes girondinos, políticos moderados que representavam a alta burguesia. Sob a liderança
de Robespierre, foi criado o Comitê de Salvação Pública, que durante um ano seria o verdadeiro poder Executivo da Revolução. Ao mesmo tempo, foi organizado
um Tribunal Revolucionário, que levaria a julgamento
não apenas aristocratas contrarrevolucionários e políticos moderados, mas também líderes populares que criticavam as condenações à morte na guilhotina e o autoritarismo dos jacobinos. Dessa forma, foram presos e
executados líderes do grupo dos cordeliers, antes aliados
dos jacobinos, entre os quais Georges-Jacque Danton,
Jacques-René Hébert e Camile Desmoulins, e dirigentes
da Comuna de Paris, assim como militantes da facção
radical conhecida como enragés (enraivecidos).
Essas medidas configuraram um regime autoritário
que ficaria conhecido como Terror. Entretanto, a repressão indiscriminada contra os adversários, ou mesmo contra os críticos do Terror, desgastou o governo de
Robespierre, que perdeu rapidamente o apoio que tinha
entre setores populares aos quais estivera aliado. Os líderes jacobinos viram-se, assim, isolados dos clubes revolucionários e fragilizados diante de seus inimigos.
Nessas circunstâncias, em julho de 1794, os jacobinos foram derrubados do poder pelo grupo dos girondinos, no golpe conhecido como 9 Termidor (mês
correspondente a julho-agosto, de acordo com o calendário revolucionário). Diversos líderes jacobinos foram
presos e condenados à morte por tirania. Entre eles estavam Robespierre e Saint-Just.

O Diretório e o Consulado
Com o domínio político girondino inicia-se uma
nova fase no processo revolucionário, a fase do Diretório. Seus líderes anularam as conquistas democráticas do período jacobino, e uma nova Constituição foi
aprovada (1796). Um grupo de jacobinos, liderado por
Graco Babeuf, criou um programa político que defendia o fim da propriedade privada e a igualdade social,
na Conjuração dos Iguais. Buscando o apoio popular,
o grupo publicou o Manifesto dos Iguais, chamando a
população a se insurgir contra o Diretório. Os conjurados, porém, foram denunciados e condenados à morte.
Temeroso de novas manifestações da população e de
manobras políticas radicais, o governo buscou o apoio
do exército. O jovem general Napoleão Bonaparte já era
então um reconhecido estrategista militar. Na visão dos

girondinos, simbolizava o novo exército francês, nascido
no calor das lutas contra os invasores contrarrevolucionários. Napoleão também procurava apoio político a favor
de sua ascensão ao governo da França. Em 1799, no dia
18 Brumário (mês correspondente a outubro/novembro
no calendário revolucionário), Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório e iniciou um novo regime, o Consulado.
Inicialmente, a República foi mantida, e Napoleão,
nomeado primeiro-cônsul. Mas depois, com uma nova
Constituição, em 1800, o general concentrou grandes
poderes (em 1804, foi coroado imperador).
Napoleão iniciou uma série de reformas administrativas
e econômicas. Reconciliou-se com a Igreja católica, amenizando os conflitos com Roma que duravam desde o início
da Revolução. Suas reformas visavam principalmente à reorganização da sociedade e à sua estabilidade. Tratados de
paz com as forças estrangeiras foram assinados. Para a alta
burguesia, isso significou a manutenção das conquistas que
a privilegiava como dona do capital. Repressão e censura à
oposição impediram novas formas de radicalização política.

A Revolução como exemplo
A influência e as repercussões da Revolução Francesa não ficaram restritas à Europa. Ao mesmo tempo que
contestava e abalava conceitos políticos vigentes desde
o começo dos tempos modernos, a Revolução ofereceu
novos modelos políticos e econômicos, sob a luz do Iluminismo e do liberalismo. Para diferentes povos e nações
ao redor do mundo, o lema francês Liberdade, Igualdade e Fraternidade significava esperança de novos tempos e uma bandeira na luta contra a opressão dos povos
e a falta de liberdade. A Revolução Francesa é considerada, ainda hoje, o maior exemplo de revolução burguesa.

Revolução no Haiti
Um caso emblemático e muito significativo do alcance e dos ecos da Revolução Francesa fora da França se
verificou no Haiti, colônia francesa da região do Caribe.
Colonizado pelos franceses com base na produção de
açúcar, o Haiti ocupa hoje metade da ilha de São Domingos. No século XVIII, 90% de sua população eram
compostos de africanos escravizados.
Em 1791, sob a influência dos ideais revolucionários vitoriosos na França, os escravizados se rebelaram
contra o colonialismo e a escravidão. Seu principal líder era um ex-escravo chamado Toussaint L’Ouverture
(1743-1803), que havia estudado na Europa, onde entrara em contato com as ideias iluministas. Em 1801,
depois de vários anos de combate, L’ Ouverture assumiu
o governo. Na França, porém, o poder estava nas mãos
de Napoleão Bonaparte, cujo governo havia restaurado
a escravidão nas colônias da França. Tropas francesas
invadiram então o Haiti, prenderam L’ Ouverture e o levaram para Paris, onde ele morreria em 1803.
A luta dos haitianos, contudo, não arrefeceu. Sob a
liderança de outro ex-escravo, Jean-Jacques Dessalines,
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Embora reprimisse os revolucionários mais radicais,
Napoleão adotou medidas que garantiam muitas das
conquistas da Revolução. Uma delas foi a criação do
Código Napoleônico, que instituiu a igualdade de todos
perante a lei, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, embora o Estado exercesse controle sobre a imprensa
e as artes. O código garantia também a propriedade privada e proibia a formação de sindicatos de trabalhadores.
Dessa forma, seu principal beneficiário era a burguesia.
Napoleão criou a Universidade da França e modernizou a educação pública. Contudo, restaurou a escravidão nas colônias e reprimiu a revolução no Haiti.
Apoiado com entuasiasmo pela burguesia, o Código foi
considerado modelo de legislação moderna. Em 1804,
Napoleão foi coroado imperador.

A expansão francesa
Ainda na época do Diretório, entre 1796 e 1797,
Napoleão comandara o exército francês em campanhas
vitoriosas na península Itálica e no Egito. Uma vez
coroado imperador, promoveu uma política expansionista que levou o exército francês a invadir diversos
países. Nesse avanço, em 1806 Napoleão extinguiu o
antigo Sacro Império Germânico, criando em seu lugar
a Confederação do Reno. A essa altura, o imperador
francês já era senhor de quase toda a Europa.
Vitorioso no continente, Napoleão não conseguiu
subjugar a Inglaterra, principal adversária da França.
Tentando enfraquecê-la, em 1806 decretou o Bloqueio
Continental, que proibia os países europeus de comerciarem com os ingleses. Como os governos da Espanha
e de Portugal não acataram o bloqueio, tropas francesas
invadiram os dois países em 1807. Fernando VII, rei da
Espanha, foi deposto e em seu lugar foi coroado José
Bonaparte, irmão do imperador. Em Portugal, a família
real e a Corte fugiram para o Brasil.
Em sua expansão, o Império difundiu pela Europa
algumas das conquistas da Revolução, entre as quais a
abolição do feudalismo nos países invadidos.

Napoleão fracassa na Rússia
Apesar do boicote de Portugal e da Espanha, que durou
apenas até 1807, o Bloqueio Econômico prejudicou seriamente a Inglaterra, cujas exportações de tecidos caíram
verticalmente, da mesma forma que suas importações de
produtos coloniais. A Rússia também foi afetada, pois era
parceira comercial da Inglaterra. Em reação a isso, e também pelo perigo que representava Napoleão para a socie-
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O Império consolida a Revolução

dade russa, onde ainda vigorava o regime de servidão para
os camponeses, em 1810 o czar (imperador) Alexandre I
rompeu o Bloqueio e voltou a comerciar com a Inglaterra.
A resposta de Napoleão foi lançar, em 1812, aquela que
seria sua última campanha militar: a invasão da Rússia.
À frente de um exército de 600 mil homens, Bonaparte atravessou a Europa e chegou a Moscou. Entretanto, os russos abandonaram e incendiaram a cidade, sem
dar combate. Castigado pelo rigoroso inverno russo e
sem provisões, o exército francês foi obrigado a voltar
para a França, dizimado pela fome e pelo frio. Ao chegar
a Paris, estava reduzido a 100 mil homens.
A França foi então invadida pelos exércitos coligados da Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria. Em abril de
1814, Napoleão renunciou ao trono e foi enviado para
a ilha de Elba, no Mediterrâneo. Em fevereiro de 1815,
fugiu de Elba e voltou para Paris, onde foi aclamado
pela população. De março a junho (os “Cem Dias”),
reorganizou o exército, mas foi definitivamente vencido na Batalha de Waterloo, preso e enviado para a ilha
de Santa Helena, no Atlântico, onde morreu em 1821.

O Congresso de Viena
Em 1814, quando Napoleão foi afastado do poder
pela primeira vez, representantes das nações vencedoras
se reuniram na Áustria com o objetivo de refazer o mapa
europeu e restaurar as dinastias destronadas durante as
guerras napoleônicas. Conhecida como Congresso de
Viena, a reunião foi suspensa durante os “Cem Dias” e
retomada pouco antes da Batalha de Waterloo (1815).
Na França, foi restaurada a dinastia Bourbon, com o
rei Luís XVIII no trono. Ao mesmo tempo, a Rússia, a
Áustria e a Prússia formaram a Santa Aliança, com o
objetivo de garantir a ordem monárquica nos países europeus e em suas colônias. Esse retrocesso, porém, não
foi duradouro, pois a influência da Revolução Francesa
logo se faria sentir novamente em todo o mundo.
Musée de l'Armee, Paris, França

a rebelião prosseguiu até a derrota final dos franceses. A
escravidão foi abolida e, no dia 1o de janeiro de 1804,
o governo revolucionário de Dessalines proclamou a independência do Haiti, primeira colônia a se emancipar
na América Latina. Seguindo o exemplo de Napoleão,
Dessalines foi coroado imperador com o nome de Jacques I. Governou o Haiti até 1806, quando foi assassinado por dois de seus auxiliares.

Napoleão I em seu
trono imperial,
óleo sobre tela
de Jean-Auguste
Dominique Ingres,
1806. Ao encomendar
seus retratos,
Napoleão garantia a
imagem que queria ter
perante o público.
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Questões
1. Alternativa c.
A Revolução Francesa foi resultado da ação
combinada de diversos fatores históricos, entre os quais o déficit público provocado pelos
gastos excessivos da Corte e pelas dívidas do
Estado, a crise da produção agropecuária de
1785 e 1788 e a difusão dos ideais iluministas,
adotados em grande parte pela burguesia.
Para enfrentar a crise econômica, o governo
só dispunha dos impostos pagos pelo terceiro
estado. Quando o ministro das Finanças de
Luís XVI propôs que o primeiro e o segundo
estados também pagassem impostos, a recusa
do clero e da nobreza obrigou o rei a convocar
os Estados Gerais. Era o começo de um conflito que desaguaria na Revolução Francesa.
2. Alternativa b.
A guilhotina foi largamente empregada durante a fase da Revolução Francesa conhecida como Terror (1793-1794). Nesse período, os jacobinos exerceram o poder político por meio do
Comitê de Salvação Pública e adotaram medidas de caráter popular, como a reforma agrária, a abolição da escravidão nas colônias francesas e o controle dos preços. Entretanto, a
guilhotina foi utilizada não só contra os girondinos (moderados) e os contrarrevolucionários, mas também contra líderes radicais, como o abade Roux, do grupo dos enragés, e
Jacque-René Hébert, e revolucionários que haviam acompanhado os jacobinos mas que naquele momento propunham a diminuição das
execuções, com Danton e Camile Desmoulins.

1. (IFSP) Antes de 1789, inúmeros problemas devastavam a França, o que
a levou à grande revolução de 14 de julho.
Assinale a alternativa que contém os fatores que propiciaram o surgimento da Revolução.
a) O decreto do Bloqueio Continental por Napoleão Bonaparte, o que levou
praticamente toda a Europa a uma guerra. Esta, fazendo milhares de vítimas entre os franceses, trouxe um colapso à economia (pela diminuição
da mão de obra), o que levou o país à revolução de 14 de julho.
b) A coroação de Luís XIV como o “rei Sol”. Monarca vaidoso e perdulário, construiu Versalhes, solapando as finanças francesas, o que levou
o país a imensos déficits. Descontentes com a situação, filósofos iluministas pregavam a substituição da Monarquia por uma República, e
a luta entre monarquistas e republicanos levou ao início da Revolução.
c) O enorme déficit causado por altos gastos com a Corte e o pagamento
de dívidas aliado às baixas receitas, recaindo todo o ônus dos impostos sobre o Terceiro Estado. Além disso, o ideário iluminista adotado
pela burguesia fez com que esta se dispusesse a lutar por uma igualdade jurídica.
d) A França estava devastada pelas guerras de religião, havendo perseguições e assassinatos de huguenotes pelos católicos. Buscando a paz
social, o rei Luís XIV estabeleceu o Édito de Nantes, trazendo a liberdade religiosa. Descontentes com a medida real, os católicos depuseram e aprisionaram o rei, o que deu início à revolução.
e) O surgimento da Revolução Industrial na França, o que levou milhares de
camponeses às cidades, em busca de melhores condições de vida. Não
encontrando trabalho (não conheciam o trabalho fabril), vivendo nas
ruas e lançados à miséria, grande parte da população de Paris invadiu a
Bastilha, buscando um teto para se abrigar do rigoroso inverno francês.
O rei reagiu expulsando os invasores, o que deu início à revolução.
2. (Cesgranrio-RJ)

“Santa Guilhotina, protetora dos patriotas, rogai por nós;
Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegei-nos;
Máquina adorável, tende piedade de nós;
Máquina adorável, tende piedade de nós;
Santa Guilhotina, livrai-nos de nossos inimigos.”
Arasse, Daniel. A guilhotina e o imaginário do terror. São Paulo: Ática, 1989. p. 106-107.

A leitura do texto remete ao período da Revolução Francesa conhecido como
Terror, que pode ser identificado como o momento:
a) de diversas revoltas lideradas por trabalhadores rurais que pleiteavam o
direito à terra, e contra os quais o governo girondino utilizou a guilhotina
indiscriminadamente.
b) de medidas populares, tais como o controle de preços e a reforma agrária,
sob a liderança jacobina, durante o qual a guilhotina representava para
muitos a justiça revolucionária.
c) do apogeu do domínio burguês, caracterizado pela criação do Banco de França e pelo aumento do comércio francês com as nações europeias, durante o
qual a guilhotina simbolizava a eliminação dos resquícios feudais.
d) do retorno da nobreza em uma ação contrarrevolucionária, que eliminou as
lideranças burguesas e populares que haviam iniciado o processo revolucionário e utilizou a guilhotina como protetora da pátria ameaçada.
e) resultante da Lei de Cercamentos, que provocou a expulsão dos camponeses de suas terras e sua execução sumária, através do uso da guilhotina.
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4. (UFPA) Luís XVI, no momento da tomada da Bastilha, proferiu estas palavras:
“Não quero me separar do ‘meu clero’ e da ‘minha nobreza’”, que refletem a
sociedade francesa do Antigo Regime. Essa sociedade era:
a) dividida em classes sociais, com uma nobreza parasitária que detinha todos os privilégios, inclusive em cobrar o dízimo das comunidades camponesas, especialmente daquelas consideradas revolucionárias.
b) formada de moradores de castelos medievais, pertencentes a uma notável
nobreza de sangue, que detinha todos os privilégios, inclusive o de escolher os padres que atuavam nas paróquias.
c) dividida em Ordens ou Estados, sendo a nobreza e o clero, isto é, o primeiro e o segundo Estados, detentores da maioria dos privilégios e muito ricos
em terras e rendas.
d) constituída de uma nobreza togada, muito rica e proprietária de terras que
extrapolavam as fronteiras da França e que se sustentava de impostos pagos pelos camponeses, como a talha e a corveia.
e) composta de duas Ordens – clero e nobreza –, sendo o clero a mais rica, embora dependesse das rendas advindas dos tributos que a nobreza togada era
obrigada a pagar à Igreja e dos impostos pagos pelos comerciantes.
5. (Uece) Sobre as Revoluções Burguesas, são feitas as seguintes afirmações:
I. Consolidam o liberalismo e marcam mudanças nas estruturas econômicas,
políticas e sociais de suas respectivas sociedades.
II. Têm como base a defesa do Antigo Regime e iniciam a transição do feudalismo para o capitalismo.
III. Seus exemplos mais expressivos são: Revolução Inglesa (1644), Revolução Americana (1776) e Revolução Francesa (1789).
Assinale o correto.
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são falsas.
c) Apenas as afirmações II e III são falsas.
d) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

3. Alternativa b.
A sociedade criada pela Revolução Francesa tinha como um de seus fundamentos a abolição
dos direitos feudais e a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, que postulava a igualdade de todos perante a lei.
4. Alternativa c.
A sociedade francesa do Antigo Regime estava
dividida em três estamentos, conhecidos como
“estados” ou “ordens”. Esses grupos eram
compostos pelo clero (primeiro estado), pela
nobreza (segundo estado) e pelo restante da
população (terceiro estado, formado pela burguesia, pelos artesãos, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses). O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos e acumulavam diversos privilégios. Cabia ao terceiro
estado suportar a pesada carga de tributos
cobrados pelo Estado absolutista.

A Revolução Francesa e o Império Francês

3. (UEL-PR) A Revolução Francesa representou uma ruptura da ordem política (o
Antigo Regime) e sua proposta social desencadeou:
a) a concentração do poder nas mãos da burguesia, que passou a zelar pelo
bem-estar das novas ordens sociais.
b) a formação de uma sociedade fundada nas concepções de direitos dos homens, segundo as quais todos nascem iguais e sem distinção perante a lei.
c) a formação de uma sociedade igualitária regida pelas comunas, organizadas a partir do campo e das periferias urbanas.
d) convulsões sociais, que culminaram com as guerras napoleônicas e com a
conquista das Américas.
e) o surgimento da soberania popular, com eleição de representantes de todos os segmentos sociais.

5. Alternativa d.
As revoluções burguesas promoveram mudanças estruturais na sociedade e a consolidação
do liberalismo como ideologia das novas classes
dominantes (item I). Quanto aos exemplos mais
expressivos desse tipo de revolução (item III),
caberia chamar a atenção para o fato de a
Revolução Puritana na Inglaterra (1642-1660)
ter dado início a um processo que só se completou com a Revolução Gloriosa de 1688.
6. Alternativa c.
Antes da Revolução, o único grupo que pagava
impostos na França era o terceiro estado. Esse
fato provocava insatisfação e revolta não somente entre a burguesia parisiense, mas também entre os setores populares que faziam
parte do terceiro estado.

6. (UPE) A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia ao poder,
acabando com o absolutismo francês. Sobre a França revolucionária, assinale a alternativa correta.
a) A burguesia atuava também no campo, em especial no sul da França, onde
dominava o comércio de tecido.
b) Os grupos políticos urbanos se restringiam ao apoio da nobreza reformada, a qual, assim como o clero, clamava por reformas econômicas.
c) A burguesia parisiense contestava o alto índice de impostos que era obrigada a pagar.
d) O drástico corte de gastos da Corte de Luís XVI diminuiu a crise econômica
da França no fim do século XVIII.
e) Os camponeses ficaram alheios ao processo revolucionário, colhendo
depois os frutos das conquistas burguesas.
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7. Alternativa b.
No primeiro texto citado, Christopher Hill faz
alusão a diversos aspectos típicos da
Revolução Puritana (1642-1660), entre os quais
a divisão de forças entre o rei e o Parlamento,
a presença dos puritanos e a participação dos
Cabeças Redondas, integrantes do exército do
Parlamento comandado por Oliver Cromwell.
Por outro lado, a palavra Fronda designa uma
série de revoltas desencadeadas na França entre 1648 e 1653, que tinham por objetivo limitar
os abusos da Corte e o poder da rainha regente, Ana d’Áustria, e do primeiro-ministro, o cardeal Mazarino. Ana era viúva de Luís XIII, morto
em 1643, e mãe de Luís XIV, nascido em 1638.
O descontentamento era agravado pelo fato de
tanto o ministro quanto a rainha serem estrangeiros (Mazarino era italiano e a rainha, austríaca). Essas lutas mobilizaram diversas camadas
da população e terminara com o fortalecimento
de Mazarino e a decretação da maioridade de
Luís XIV pelo Parlamento de Paris.
8. F–F–V–V.
Antes da Revolução Francesa ocorreram revoluções burguesas na Inglaterra (a Revolução
Puritana e a Revolução Gloriosa). A transição
da Monarquia absolutista para a República na
França não foi pacífica, pois ocorreu no processo da Revolução. Do ponto de vista institucional, a Revolução Francesa passou pelas fases da Assembleia Constituinte, da Assembleia
Legislativa, da Convenção e do Diretório. Além
disso, em sua dinâmica a revolução difundiu
um novo modelo de sociedade, disseminou novas concepções políticas e promoveu guerras
que mudaram as estruturas sociais da Europa
e impulsionaram movimentos emancipacionistas na América Latina.
9. Alternativa d.
A expansão napoleônica influenciou diretamente o processo de emancipação das colônias espanholas da América, pois, ao invadir a
Espanha e depor o rei Fernando VII, estimulou
os criollos das colônias a organizar juntas governativas, numa primeira experiência de autogoverno. Inicialmente, essas juntas se declararam fiéis a Fernando VII. Entretanto, sob a
influência da emancipação dos Estados Unidos
e dos ideais da Revolução Francesa, logo perceberam a possibilidade de proclamarem a independência.

7. (ESPM-SP) Leia os textos e responda:
“Do lado do rei estavam os católicos da Inglaterra e da Irlanda, os anglicanos do norte e do oeste e os lordes, alta nobreza possuidora da terra
feudal. Militarmente, as tropas reais eram constituídas pelos cavaleiros.
Pelo Parlamento lutavam os puritanos, pequenos proprietários rurais e
comerciantes, e os artesãos das cidades; Londres apoiava o Parlamento e
lhe fornecia muitos recursos. Os componentes do exército do Parlamento
eram chamados de Cabeças Redondas.”
Hill, Christopher. O eleito de Deus.

“Entre 1648-1652, a França viveu lutas. Para reprimir a rebelião
burguesa que tendia a se alastrar de Paris para outras cidades, Mazarino contou com a ajuda de elementos da nobreza, como o príncipe de Condé. Na repressão aos revoltosos, Condé adquiriu poderes e
passou a rivalizar com a autoridade de Mazarino. Quando o cardeal
tentou reagir, destituindo Condé do comando do exército, desencadeou-se a rebelião da nobreza contra o poder central.”
Campos, Raymundo de. História Geral.

Os textos apresentados devem ser relacionados respectivamente com:
a) Revolução Gloriosa – Revolução Francesa.
b) Revolução Puritana – As Guerras da Fronda.
c) Revolução Puritana – Revolução Francesa.
d) Rebelião de Wat Tyler – As Guerras da Fronda.
e) Revolução Gloriosa – Jacquerries.
8. (Udesc) Entre 1789 e 1799, a França atravessou um período profundamente
transformador conhecido por Revolução Francesa. Em relação às características desse processo revolucionário e seus desdobramentos, analise cada proposição e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa.
 (
A França foi inovadora, pois não havia notícias de uma Revolução de Caráter Burguês e Liberal na Europa do século XVIII.
 (
Durante os dez anos do processo revolucionário, houve uma série de
acordos que garantiram uma transição tranquila e pacífica da Monarquia
Absolutista para a República Federativa.
 ( A Revolução Francesa pode ser subdividida em quatro momentos: a
Assembleia Constituinte, a Assembleia Legislativa, a Convenção e o
Diretório.
 (
A Revolução Francesa disseminou nova concepção política e organizacional do Estado; suas ideias influenciaram a disseminação de guerras e
conflitos e seus ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade passaram
a ser buscados por quase todas as nações do mundo contemporâneo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) V – F – V – F
b) V – V – F – F
c) F – V – V – V
d) V – V – V – V
e) F – F – V – V
9. (Ibmec-SP) A expansão napoleônica no século XIX influenciou decisivamente
vários acontecimentos históricos no período. Dentre esses acontecimentos podemos destacar:
a) a Independência dos Estados Unidos. Com a atenção da Inglaterra voltada
para as batalhas com a marinha napoleônica, os colonos americanos declararam sua independência, vencendo rapidamente os ingleses.
b) a formação da Santa Aliança, um pacto militar entre Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia que evitou a eclosão de movimentos revolucionários na
Europa e impediu a independência das colônias espanholas e inglesas na
América.
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10. (FGV-SP) Entre 1814-1815, representantes das nações europeias reuniram-se
no chamado Congresso de Viena. As principais discussões desses encontros giraram em torno:
a) da adoção do Código Napoleônico por todos os Estados europeus, como
forma de modernizar as instituições sociais e adequá-las ao desenvolvimento capitalista do período.
b) da reorganização da Europa após as guerras napoleônicas, procurando garantir à burguesia os avanços conquistados após anos de revoluções.
c) da definição de fronteiras e governantes europeus a partir da ideia de legitimidade, isto é, a restauração do poder e das divisões territoriais anteriores à Revolução Francesa.
d) da necessidade de banir definitivamente os princípios fundamentais do Antigo Regime, tais como a desigualdade jurídica, a dominação aristocrática e o
absolutismo.

10. Alternativa c.
O princípio da legitimidade norteou os trabalhos do Congresso de Viena. Segundo esse
princípio, deveriam ser restaurados nos tronos
dos países invadidos pelo exército napoleônico
e na França os legítimos herdeiros das dinastias anteriormente reinantes. Além disso, o
Congresso redefiniu as fronteiras entre os países europeus, modificadas pela expansão napoleônica, de modo a restaurar as divisões
territoriais anteriores à Revolução Francesa.

A Revolução Francesa e o Império Francês

c) a Independência do Brasil. Com a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, houve um enfraquecimento da monarquia portuguesa que
culminou com as lutas pela independência e o rompimento de D. Pedro I
com Portugal.
d) a Independência das colônias espanholas. Em 1808 a Espanha foi ocupada
pelas tropas napoleônicas ao mesmo tempo em que se difundiam os ideais liberais da Revolução Francesa que inspirou as lutas pela independência.
e) o Congresso de Viena. A França de Napoleão assinou um pacto com a Áustria, Inglaterra e Rússia cujo objetivo maior era estabelecer uma trégua e
reorganizar todo o mapa europeu.

11. Alternativa e.
Em 1805, Napoleão tentou invadir a Inglaterra,
mas sua esquadra foi derrotada pela marinha
inglesa na batalha naval de Trafalgar. Seu propósito de aniquilar a Inglaterra, contudo, não
arrefeceu. Para debilitá-la economicamente,
em 1806 decretou o Bloqueio Naval, que proibia o comércio dos países europeus com os ingleses. O Bloqueio deu certo durante algum
tempo, provocando crise na indústria inglesa,
mas foi rompido pela Rússia em 1810. Em represália, o exército napoleônico invadiu o território russo em 1812, mas foi dizimado pelo rigoroso inverno daquele país e teve que voltar
à França. Eram 600 mil homens no início da invasão. Regressaram a Paris apenas 100 mil.

e) da implementação do Parlamentarismo como a única forma de garantir a
dominação aristocrática e a restauração das dinastias destronadas pelas
revoluções.
11. (Unesp)

“Artigo 5o – O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa.
(...)
Artigo 7o – Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou
das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente
decreto, será recebida em porto algum.
Artigo 8o – Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração,
transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão
confiscados como se fossem propriedade inglesa.”
Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Mattoso, Kátia M. de
Queirós. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea (1789-1963), 1977.

Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo Imperador da França
em 1806, permitem notar a disposição francesa de:
a) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno.
b) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o
comércio na Europa e nas áreas coloniais.
c) provocar a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por meio da ocupação militar da Península Ibérica.
d) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar
a hegemonia francesa nos mares europeus.
e) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa.
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América Latina: a conquista da
independência
A Espanha dominada
Em 1807, Napoleão Bonaparte dominou a Espanha, levando o rei Fernando VII à abdicação e
José Bonaparte, seu irmão, ao trono. A elite espanhola não reconheceu a legitimidade do novo governo e organizou uma Junta Central, resistindo
aos franceses até 1810. Em 1812, as Cortes (parlamento espanhol) promulgaram uma Constituição
liberal, limitando o poder do rei francês.
Nas colônias espanholas, a notícia da abdicação
de Fernando VII despertou sentimentos emancipacionistas, principalmente na elite criolla, que,
pela primeira vez, passou a participar das Juntas
de Governo.
Com a queda de Napoleão, em 1814, Fernando VII ignorou a nova Constituição, restabeleceu
o absolutismo na Espanha e tentou recuperar o
controle das colônias, o que desencadeou reações
por parte dos criollos.

A independência do Prata
No Vice-Reino do Prata (atuais Argentina, Paraguai e Uruguai), os sentimentos nativistas estavam
latentes desde 1806. Nesse ano, Buenos Aires foi
invadida por forças inglesas (na tentativa de estabelecer ali bases comerciais), mas o povo da cidade derrotou e expulsou os invasores. Com esse
triunfo, as elites criollas perceberam o poder e a influência que exerciam sobre o território.
A partir de 1810, em meio à crise na Espanha,
os debates emancipacionistas ganharam força na
região. Em Buenos Aires, o vice‑rei foi destituído
pelos criollos, e uma junta local passou a governar,
representando o Cabildo (instituição encarregada
da administração geral das cidades coloniais) e a
“vontade do povo”. Essas mudanças ficaram conhecidas como Revolução de Maio, símbolo da
independência argentina.
Entre 1810 e 1816, o governo independente das
Províncias Unidas do Rio da Prata declarou a liberdade de imprensa, a abolição da escravidão e o fim
dos títulos de nobreza e da tortura. Quando Fernando VII recuperou o trono espanhol, houve uma
tentativa de reintegrar as províncias do rio da Prata.
Não havia unidade entre as Províncias Unidas.
Em 1811, a capitania do Paraguai, resistente ao
domínio de Buenos Aires, proclamou sua inde-

pendência e formou sua própria junta. Em 1813,
José Gaspar Francia derrubou a Junta Paraguaia e
tornou‑se ditador do Paraguai.
Em 1816, as Províncias Unidas do Rio da
Prata se declararam oficialmente independentes
da Espanha. Em 1826, é instituída a República
Argentina.

San Martín e Bolívar
Embora as ideias emancipatórias ganhassem
força, ainda havia um grupo local favorável à Espanha, instalado principalmente no interior do
Prata e no Vice‑Reino do Peru.
O general argentino José de San Martín planejava libertar as províncias do interior e alcançar o Peru a partir da Capitania do Chile. Para
tal, transpôs os Andes com cerca de 4 mil soldados, derrotando as tropas fiéis ao rei nas Batalhas
de Chacabuco (1817) e Maipú (1818). Em fevereiro de 1818, o Chile foi proclamado independente (sob o governo de Bernardo O’Higgins).
Em julho de 1821, foi a vez do Peru, que passou
a ser governado por San Martín.
Simón Bolívar, criollo venezuelano, também
lutou contra as forças realistas. Com Antonio José
de Sucre, militar venezuelano, derrotou as tropas
espanholas em Lima e, ao alcançar a região do Alto
Peru, proclamou a independência da Bolívia. O sonho de Bolívar era criar uma grande República
americana, mas San Martín não compartilhava os
mesmos ideais.
No Vice‑Reino da Nova Granada e na Capitania
Geral da Venezuela também se formaram Juntas
de Governo a partir de 1810. Entretanto, os espanhóis conseguiram retomar o controle da região,
embora por pouco tempo.

A República da Grã-Colômbia
Em 1819, as tropas de Bolívar ocuparam a capital de Nova Granada, Bogotá, e proclamaram a
República da Grã-Colômbia, que englobava a
Venezuela e outras regiões do antigo Vice-Reino.
Bolívar recebeu então o título de Libertador e foi
eleito presidente da nova República. A unidade
da região, entretanto, não se manteria. Poucos
anos depois, a Grã-Colômbia se dividiria para
dar origem à Venezuela, ao Equador, à Colômbia e ao Panamá.
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Após a abdicação de Fernando VII, temendo perder o controle do Vice‑Reino da Nova Espanha, os espanhóis colocaram um general no comando da região.
A elite criolla, que planejava levantes contra os peninsulares (colonialistas nascidos na Espanha), encontrava‑se
clandestinamente para discutir assuntos políticos. Era o
caso do padre Miguel Hidalgo, que defendia a devolução das terras indígenas, o fim da escravidão dos nativos
e dos tributos pagos à Espanha.
Em 1810, o padre Hidalgo liderou uma insurreição
contra os peninsulares, com o lema “Viva a Virgem
de Guadalupe! Morte ao mau governo! Viva Fernando VII”, episódio conhecido como Grito de Dolores.
O movimento ganhou espaço, marchando rumo à Cidade do México e sofrendo retaliações por parte do
governo; Hidalgo foi fuzilado em 1811.

O Brasil no caminho da
independência
O projeto pombalino
Sob o reinado de dom José I (1750‑1777), o Marquês
de Pombal atuou como ministro, centralizando o poder e promovendo reformas sociais e econômicas. Em
Portugal, Pombal incentivou a criação de manufaturas,
facilitando a importação de matérias‑primas e aumentando os impostos dos produtos estrangeiros; criou o
Banco Real e a Fazenda Real, para regulamentar e controlar as finanças. Na esfera social, Pombal confrontou
‑se com o clero e a nobreza, nomeando burgueses para
cargos públicos, acabando com a divisão entre cristãos
‑novos (judeus convertidos) e cristãos‑velhos (antigos
católicos), diminuindo o poder da Inquisição e expulsando os jesuítas.
Nas colônias e principalmente no Brasil, o ministro intensificou a cobrança de impostos na região mineradora, transferindo estrategicamente a capital da
Colônia para o Rio de Janeiro. Estabeleceu companhias de comércio no norte e nordeste do Brasil, que
compravam algodão, cacau e arroz para revendê‑los
na Europa.
Com a morte de dom José I, em 1777, a rainha,
dona Maria I, assumiu o trono de Portugal e afastou
o Marquês de Pombal do governo. Embora as companhias de comércio tenham sido extintas, a rainha
manteve a centralização política e a rigidez fiscal adotada por Pombal.

A Conjuração Mineira
Na segunda metade do século XVIII, uma crise econômica tomou conta da Colônia. O ouro das minas
tornava‑se escasso, e a extração diminuía ano após ano;

além disso, o preço do açúcar caía, devido à concorrência dos holandeses nas Antilhas.
Contudo, a metrópole portuguesa não admitia o
esgotamento do ouro das minas nem o descumprimento do pagamento das cem arrobas anuais de impostos. Ameaçava com a derrama, ou seja, o confisco
de bens e objetos de ouro dos colonos, até que se
completassem as cem arrobas. O descontentamento
por parte da elite mineira, com dívidas por liquidar
e cada vez mais afastada de cargos na administração
colonial, fez surgir a ideia de ruptura com a Metrópole. Na Europa, os filhos da elite mineradora entraram
em contato com as ideias iluministas, motivadoras da
independência dos Estados Unidos e da Revolução
Francesa.
No final de 1788, a elite mineira articulou uma revolta, que seria desencadeada quando o governador das Minas Gerais decretasse a derrama, esperada para o início
de 1789. Organizado em Vila Rica, o movimento propunha a proclamação da independência da Capitania
de Minas Gerais, sob um regime republicano e aos moldes da Constituição estadunidense. Desejava criar indústrias, uma universidade em Vila Rica e rever a cobrança
de impostos, além de instituir o perdão das dívidas com
a Fazenda Real. Entretanto, o governador ficou sabendo
da conspiração por Joaquim Silvério dos Reis, que havia
participado das reuniões dos conjurados. Antes que a revolta acontecesse, o governador mandou prender todos
os envolvidos, e uma devassa (inquérito) foi aberta no
Rio de Janeiro. O julgamento dos conjurados, acusados
de crime de inconfidência (traição à Coroa), estendeu-se por três anos. Muitos dos envolvidos foram presos
e banidos. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, porém, foi condenado à morte em 1792. Depois de
enforcado, teve o corpo esquartejado e a cabeça exposta
em Vila Rica: era um aviso aos que se opusessem à Coroa portuguesa.

América Latina: a conquista da independência

O México independente

Extração de ouro no Brasil ‑ 1750 a 1799
Anos

Total (quilos)

1750‑1754

15 760

1755‑1759

12 616

1760‑1764

10 499

1765‑1769

9 759

1770‑1774

8 779

1775‑1779

8 118

1780‑1784

6 284

1785‑1789

4 911

1790‑1794

4 510

1795‑1799

4 399

Fonte de pesquisa: Skidmore, Thomas E. Uma história do Brasil.
4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. p. 48.
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Conjuração do Rio de Janeiro
A Conjuração Mineira assustou as autoridades portuguesas, o que tornou o controle de possíveis rebeliões
mais ostensivo. A Sociedade Literária do Rio de Janeiro
sofreu várias retaliações; formada por um grupo de intelectuais que discutiam temas ligados à Física, à Literatura, à Filosofia e à Política, seus participantes foram
obrigados a suspender as atividades de 1790 a 1794.
Em 1797, uma nova acusação levou seus membros à
prisão; no entanto, a devassa não conseguiu comprovar
nenhum crime contra a Coroa.

Conjuração Baiana
Em 1798, a capitania da Bahia, que passava por sérias crises econômicas e sociais, foi palco de uma nova
revolta contra a Metrópole. A alta nos preços dos alimentos e a cobrança de impostos geraram uma grande
insatisfação popular, e as notícias sobre as rebeliões dos
escravizados no Haiti motivaram a população a se rebelar. Em 12 de agosto de 1798, vários panfletos foram
espalhados pelas ruas de Salvador, incitando o povo à
luta. Propunham a formação de uma República, o fim
do monopólio comercial português, a abolição da escravidão, o aumento dos soldos dos militares e a diminuição dos impostos. A reação das autoridades portuguesas foi imediata: no dia 25 de agosto, os conjurados
foram surpreendidos e presos, e as quatro lideranças foram condenadas à forca: os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens
e Lucas Dantas. Essa rebelião foi chamada também de
Conjuração dos Alfaiates.

A vinda da Corte para o Brasil
No início do século XIX, a expansão napoleônica e
o Bloqueio Continental tornaram‑se uma ameaça para
Portugal. Os franceses proibiram o comércio com a Inglaterra, porém Portugal não podia aceitar o bloqueio,
pois assinara muitos tratados com os ingleses, com
quem tinha boas relações.
Em 1807, as tropas napoleônicas decidiram atacar
Portugal. Em 26 de novembro de 1807, o Conselho de
Estado optou pela transmigração da Corte e, no mesmo
dia, começou o embarque de emergência.
Cerca de 15 mil pessoas desembarcaram em Salvador, na Bahia, em 22 de janeiro de 1808; além da família real e da nobreza portuguesa, foram trazidos os arquivos do governo, bibliotecas, uma prensa tipográfica
e todo o tesouro real.

O Brasil joanino
O Brasil Colônia se tornara a sede da Coroa portuguesa. A primeira medida tomada por dom João foi a
abertura dos portos brasileiros às nações amigas,

a fim de permitir que a Inglaterra, principal aliada de
Portugal, pudesse vender e comprar produtos nos portos do Brasil. Além disso, os impostos sobre a circulação
de mercadorias, de 16% para os produtos portugueses
e 24% para os produtos de outros países, caíram para
15% para os produtos ingleses, a partir do Tratado de
Navegação e Comércio, assinado em 1810.
Ainda em 1810, os portugueses assinaram o Tratado de Aliança e Amizade, em que a Inglaterra exigia o fim do tráfico de escravizados, pois via na abolição uma possibilidade futura de aumentar o mercado
para os produtos ingleses. Porém, o acordo não foi
cumprido e passou a ser alvo de desavenças entre
Brasil e Inglaterra.
O Rio de Janeiro passou a agregar as funções administrativas, fiscais, jurídicas e políticas. Em 1815, o
Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, deixando de ser colônia. Com a morte
de dona Maria I, em 1816, dom João foi coroado rei,
tornando‑se oficialmente dom João VI.
Em 1817, eclode no Recife a Revolução Pernambucana. As causas da revolta foram: o aumento dos
impostos para o sustento da Corte e da vasta burocracia, os gastos com a Guerra da Cisplatina (Uruguai),
as baixas do preço do algodão e do açúcar no mercado internacional, tudo isso somado à seca que devastou algumas regiões do Nordeste.
Os insurgentes (membros da elite pernambucana
e de setores médios da população) prenderam o governador da capitania e decretaram a independência
de Pernambuco. Influenciado pelos ideais liberais e
republicanos, o governo provisório estabelecido convocou uma Assembleia Constituinte na qual defendia
a separação dos três poderes, a liberdade de imprensa e de culto e a igualdade de direitos aos cidadãos.
Como o movimento foi ganhando apoio nas capitanias vizinhas, dom João VI articulou a repressão.
Enviando tropas e esquadras para combater os insurretos, os batalhões portugueses entraram no Recife e
derrotaram os rebeldes, que foram presos e tiveram
suas lideranças executadas.

A sociedade e a Corte
A vida social no Rio de Janeiro sofreu várias transformações com a presença da Corte portuguesa. Os hábitos e costumes europeus foram transferidos para o Rio
de Janeiro, estabelecendo novas regras de comportamento e novas práticas sociais no Brasil.
Algumas medidas de caráter cultural foram adotadas
por dom João, como a criação: da Imprensa Régia; do
Jardim Botânico; da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios; do Museu Real. Em 1816, uma Missão Artística Francesa formada por pintores como Jean‑Baptiste
Debret, Nicolas‑Antoine Taunay e o arquiteto Grandjean

82

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_080A087.indd 82

26/02/14 14:23

Portugal luta pela volta da Corte
Com o fim do domínio francês sobre Portugal, a Inglaterra passou a exercer papel importante nas questões políticas e militares do país, sob a liderança de
William Beresford no Conselho de Regência e no controle do exército lusitano. Porém, devido à ausência do
rei e da Corte e com a permanência inglesa, uma revolução estourou na cidade do Porto, fruto da insatisfação da sociedade lusa.
A Revolução Liberal do Porto, de 1820, destituiu
Beresford do comando, estabeleceu uma Junta de Governo e convocou as Cortes para a elaboração de uma
Constituição. A Revolução do Porto questionava o absolutismo, defendia a liberdade de imprensa, exigia o
fim da Inquisição, propunha novas leis civis e criminais. Os revolucionários exigiam ainda o retorno imediato do rei e o restabelecimento do monopólio comercial com o Brasil (recolonização).
No Brasil, dois grupos se formaram: uma facção
brasileira, que se havia beneficiado da presença da
Corte no Brasil (proprietários do Centro‑Sul, burocratas brasileiros e portugueses que enriqueceram no Rio
de Janeiro) e era contrária ao retorno do rei; e uma
facção portuguesa, formada por defensores da Revolução do Porto e que fora prejudicada com os altos impostos e o fim do monopólio, desde a chegada da Corte ao Rio de Janeiro.

Uma recolonização impossível
Em 1821, dom João VI, cedendo aos revolucionários do Porto, retornou a Portugal e jurou fidelidade à
Constituição. Entretanto, a intenção de restaurar a antiga condição do Brasil como Colônia parecia não se
poder cumprir, devido à permanência do filho do rei,
dom Pedro, como príncipe‑regente no Rio de Janeiro.
A facção brasileira via na presença de dom Pedro
uma possibilidade de evitar a recolonização e de conseguir mais autonomia. Dividia‑se entre conservadores,
que defendiam, a princípio, a criação de uma monarquia constitucional sem ruptura com Lisboa, e radicais, que defendiam uma monarquia constitucional independente ou mesmo a República.
Como Reino Unido a Portugal e Algarves, o Brasil
participou das Cortes, enviando cerca de 70 deputados
a Lisboa entre 1821 e 1822. Mas, antes que os representantes brasileiros chegassem, as Cortes decidiram
extinguir a Regência, exigindo o retorno de dom Pedro a Portugal.

Dom Pedro lidera o processo
O regresso de dom Pedro significaria o fim da autonomia administrativa e política conseguida com
dom João VI e a possibilidade de um movimento de
independência, republicano e transformador da ordem social vigente. Diante disso, a facção brasileira
resolveu articular a permanência de dom Pedro e a
manutenção da estrutura social e política.
Presidente da junta provisória de São Paulo, José
Bonifácio de Andrada e Silva enviou um manifesto pedindo a dom Pedro que ficasse no Brasil; outros
líderes também se alinharam ao lado do príncipe
‑regente. Em 9 de janeiro de 1822, dom Pedro anunciou que ficaria no Brasil (Dia do Fico). Estava firmada a aliança com a elite brasileira.
Dom Pedro, precavendo‑se da oposição das Cortes portuguesas, formou um novo ministério e um
Conselho de Estado, composto de representantes das
províncias como José Bonifácio. As ordens de Lisboa só seriam acatadas no Brasil depois de aprovadas
por dom Pedro (“Cumpra‑se”); em junho de 1822,
o príncipe‑regente convocou uma Assembleia Constituinte, recebendo o apoio da ala mais radical da facção brasileira.

América Latina: a conquista da independência

de Montigny desembarcou no Rio de Janeiro, onde passou a prestar serviços à Corte portuguesa, alinhando o
Brasil às últimas tendências europeias, principalmente
ao neoclassicismo.

A independência do Brasil
A ruptura com Portugal tornava‑se iminente. Em
agosto de 1822, dom Pedro declarou que as tropas
portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam
consideradas inimigas, enquanto José Bonifácio preparava um documento às “nações amigas”, assinado
pelo regente, anunciando a independência do Brasil
sob uma Monarquia constitucional. As Cortes portuguesas reagiram, cancelando os decretos assinados
por dom Pedro e exigindo seu retorno imediato a Portugal. Quando dom Pedro recebeu as ordens de Lisboa, encontrava‑se em São Paulo (às margens do riacho Ipiranga): era 7 de setembro de 1822. Decidiu
não cumpri‑las e proclamou a independência do Brasil (Grito do Ipiranga).
Em dezembro de 1822, dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de dom Pedro I. Porém, ocorreram conflitos em oposição à independência: na Bahia, nas províncias do norte e do extremo
sul, tropas portuguesas e brasileiras se enfrentaram,
estas com a ajuda decisiva dos ingleses. Somente em
1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil.
A adoção da monarquia foi uma exceção no contexto das independências dos países da América, que,
ressalvado o caso do México, seguiram o regime republicano. Ao longo do período monárquico, os grupos
que defendiam uma ruptura mais radical, republicana
e com mudanças sociais questionaram por vários momentos o modelo político adotado.
83

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_080A087.indd 83

26/02/14 14:23

Questões
1. Alternativa b.
Ao invadir a península Ibérica, as tropas napoleônicas depuseram o rei Fernando VII e colocaram
no trono o irmão do imperador, José Bonaparte.
Na América espanhola, os criollos viram na crise
da metrópole a oportunidade que faltava para
romper com ela e proclamar a independência.
Para isso, não foi necessário criar organismos
novos de poder que substituíssem as autoridades metropolitanas. Em cada colônia, os criollos
dispunham de instituições coloniais sob seu
controle, os cabildos, que utilizaram para afastar as autoridades espanholas, assumir o poder
e proclamar a independência.
2. Alternativa d.
De ascendência espanhola, Simón Bolívar nasceu na América. Era um criollo típico, mas não
era mestiço. Grande proprietário de terras, tinha uma formação ligada ao liberalismo e aos
ideais do Iluminismo, divulgados na América
espanhola pela maçonaria, à qual era filiado.
Partidário da abolição do trabalho escravo, defendia a República democrática como modelo
político a ser aplicado na América Latina, mas
não propunha a limitação das propriedades rurais. Sua proposta de unificação da América
hispânica em uma grande República (pan-americanismo) encontrou forte resistência entre
as oligarquias de diversas regiões, interessadas em manter o poder local de que dispunham.
3. Alternativa d.
Ao contrário do que afirma a alternativa d, as
colônias espanholas da América não se tornaram independentes ao mesmo tempo. Na verdade, o processo de emancipação dessas colônias,
considerado globalmente, foi longo e sangrento.
No México, por exemplo, a luta pela emancipação começou com rebeliões lideradas pelos padres Hidalgo (1810) e Morelos (1813). Morelos
chegou a proclamar a independência, mas foi
executado, assim como Hidalgo. O México só se
tornou realmente independente em 1821. O
Paraguai, em 1811. A Argentina, em 1816. O Chile,
em 1818. A República da Grã-Colômbia (que daria origem à Venezuela, à Colômbia, ao Panamá
e ao Equador), em 1819, e assim por diante.

1. (ESPM‑SP)
“Entre 1808 e 1810, verificaram‑se acontecimentos que tornaram
possível a independência política das colônias espanholas na América.
O papel dos (...) foi muito importante no deflagrar do processo auto‑
nomista. Embora não fossem entidades representativas – seus mem‑
bros não eram eleitos pelo voto popular – nelas os criollos dominavam
amplamente. Em 1810, em todos os centros importantes da América
Espanhola, os (...) se haviam constituído em juntas governativas e de‑
posto as autoridades metropolitanas (com exceção de Lima).”
Aquino, Jesus e Oscar. História das sociedades americanas.

O texto trata das condições da América hispânica às vésperas da independência.
Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, o acontecimento que no
plano internacional contribuiu para o desencadeamento das lutas de indepen‑
dência das colônias espanholas, e a estrutura política, citada no texto, que na
própria América foi determinante para a deflagração do processo autonomista:
a) Independência dos EUA – Vice‑Reinados.
b) Invasão das tropas napoleônicas na Península Ibérica – Cabildos.
c) Congresso de Viena – Capitanias Hereditárias.
d) Primavera dos Povos – Casa de Contratação.
e) Guerra das Laranjas – Audiência.
2. (UFSM‑RS)
“Simón Bolívar (1783‑1830) era ‘partidário da formação de grandes
Estados e confederações, porque sabia que nações pequenas e fracas
nada mais seriam do que dependências econômicas da Inglaterra e dos
Estados Unidos’.”
Cáceres, Florival. História da América. São Paulo: Moderna, 1992. p. 98.

O pensamento e a figura do libertador Simón Bolívar se tornaram representa‑
tivos de um projeto de América Latina, a respeito do qual é possível afirmar:
I. Devido à sua origem mestiça, Simón Bolívar expressava a ideia de uma so‑
ciedade americana liberta do domínio espanhol e organizada politicamen‑
te, de modo a integrar os povos nativos da América e também os negros
trazidos da África.
II. A formação de empresas estatais e a limitação do tamanho das proprieda‑
des rurais faziam parte do ideário de Simón Bolívar e foram combatidas pela
aristocracia criolla, satisfeita com a estrutura econômica e social colonial.
III. A Confederação Pan‑Americana esboçada por Bolívar enfrentou a oposição
de grupos oligárquicos, dispostos tanto a se afirmarem como forças polí‑
ticas dominantes em suas regiões quanto a negociarem com as potências
imperialistas.
IV. O projeto de unidade política de Simón Bolívar chocou‑se com os interes‑
ses das oligarquias rurais da Colômbia, Venezuela e Equador e também da
Inglaterra e Estados Unidos.
Está(ão) correta(s):
a) apenas I e II.
c) apenas I, II e III.
e) apenas IV.
b) apenas I e III.
d) apenas III e IV.
3. (PUC‑RJ) Sobre os movimentos de independência ocorridos na América ingle‑
sa, em 1776, e na América hispânica nas primeiras décadas do século XIX,
estão corretas as alternativas, À EXCEÇÃO de uma. Indique‑a.
a) Em meados do século XVIII, nas treze colônias inglesas, os colonos ame‑
ricanos reagiram contra as leis impostas pelo Parlamento britânico e
organizaram‑se para defender a sua autonomia político‑administrativa,
a liberdade de comércio e a igualdade de direitos entre os habitantes do
Reino e das colônias.
b) Em 1776, as colônias inglesas votaram a Declaração de Independência,
que defendia princípios fundamentais do Iluminismo como a igualdade, o
direito à liberdade e a instituição de governos fundados no consentimento
dos governados.
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4. (UEL‑PR)
“A emancipação das colônias hispano‑americanas, liderada pelos
grandes senhores de terras e pela burguesia ‘criolla’, encontrou apoio
nos setores médios e populares, os quais, em alguns momentos, che‑
garam a ameaçar a estrutura de dominação de classe imposta pelo
regime colonial. Entretanto, com exceção dos Estados Unidos, que
implantaram um regime liberal burguês, no restante da América a
independência revelou‑ se um fato político. Realizada a autonomia,
rompidos os vínculos com as metrópoles, as classes dominantes das
antigas colônias tomaram o poder e constituíram Estados Nacionais
que mantiveram afastada das decisões políticas a massa da popula‑
ção trabalhadora (majoritariamente indígena, camponesa ou não).
A estrutura colonial não sofreu qualquer alteração de peso. A Inglaterra
abriu mais ainda a sua porta no continente, assegurando‑se de mercados
consumidores e de matérias‑primas; a propriedade territorial continuou
nas mesmas mãos, a despeito de algumas tentativas de líderes liberais
das Guerras de Independência; a população camponesa permaneceu sob
a exploração e o domínio dos seus antigos senhores.”

4. Alternativa a.
A crise da economia espanhola e a invasão da
península Ibérica pelas tropas napoleônicas tiveram forte influência no processo de independência das colônias hispano-americanas.
Entretanto, essas informações não estão contidas no texto citado, que analisa a permanência da estrutura socieconômica do período colonial na América hispânica independente.
Quanto à alternativa b, a Revolução Mexicana
ocorreu entre 1910 e 1919 e não na época da
independência.

América Latina: a conquista da independência

c) Os movimentos de independência na América hispânica estão diretamente
relacionados à invasão napoleônica da Espanha em 1808 e à deposição do
rei Fernando VII, que resultaram no estabelecimento de juntas de governos
locais na América, iniciando um intenso e amplo período revolucionário.
d) Assim como ocorreu com as treze colônias inglesas, todas as colônias es‑
panholas na América tornaram‑se independentes ao mesmo tempo, apesar
de não terem mantido a unidade territorial existente e terem se dividido
em vários estados nacionais independentes.
e) A revolução de independência das treze colônias inglesas e também
os ideais iluministas depositários de novos princípios de organização
política e social, contrários à monarquia, ao direito divino dos reis e a
favor da soberania popular, tiveram uma enorme influência nos movi‑
mentos de independência da América hispânica.

5. 2 1 4 1 16 5 22.
Os ideais do Iluminismo e o pensamento de
John Locke estiveram na base da formação
dos líderes da independência dos Estados
Unidos. A Rebelião dos Comuneros, no
Paraguai, entre 1724 e 1735, foi um processo
que envolveu diversas revoltas, nas quais já se
faziam sentir anseios pela independência da
região. Cuba e Porto Rico foram os últimos
países da América Latina a romper os laços
com a Espanha.

Aquino, R. S. L. de; Lemos, N. J. F.; Lopes, O. G. P. C. História das sociedades americanas. Rio
de Janeiro: Record, 2000. p. 165‑166.

De acordo com o texto, é correto afirmar:
a) A América hispânica estava vivenciando, já há algum tempo, um maior
grau de liberdade comercial em função da crise econômica metropolitana,
bem como a crise política desencadeada pelo domínio francês, entre os
anos de 1808 a 1813.
b) O fenômeno da emancipação política na Nova Espanha foi peculiar na Amé‑
rica. A Revolução Mexicana foi o movimento mais representativo do descon‑
tentamento da parcela camponesa da população contra o autoritarismo e
dominação da Espanha, culminando na emancipação do território do México.
c) Em toda a América hispânica e também na portuguesa, o processo de lutas
pela emancipação dos diversos espaços geográficos que futuramente se
constituíram em espaços nacionais foi conduzido pela Igreja, que lucraria
com as emancipações, agregando mais terras ao seu já rico patrimônio.
d) A participação dos Estados Unidos nos processos de independência das
Américas foi de crucial importância para a adoção do Regime Republicano
pelos espaços recém‑independentes.
e) Após sua independência, a América portuguesa rompeu os laços com a me‑
trópole – Portugal – e aliou‑se às forças de Napoleão Bonaparte, adotando
para esse espaço recém‑independente os princípios da Revolução Francesa.
5. (UEM‑PR) A luta pela independência dos países americanos se desenvol‑
veu nos séculos XVIII e XIX. Assinale o que for correto sobre os movimentos
emancipacionistas desses países.1
01. A Igreja Católica ficou neutra durante as lutas pela independência das co‑
lônias americanas.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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6. Alternativa d.
Em Portugal, o governo de dom José I, liderado
pelo marquês de Pombal, primeiro-ministro entre 1750 e 1777, foi marcado pelo despotismo esclarecido, ou seja, por uma monarquia centralizada que procurou aplicar algumas propostas
dos pensadores iluministas. Pombal procurou racionalizar a administração portuguesa e colocou
em prática tanto ideias iluministas quanto medidas mercantilistas. Entre estas últimas, criou algumas Companhias de Comércio, mas não em
todas as capitanias. Entre as medidas inspiradas
pelo Iluminismo, Pombal expulsou os jesuítas do
reino português e de suas colônias, reformou a
educação e estimulou a industrialização.
7. Alternativa c.
A instalação da Corte portuguesa no Brasil
promoveu mudanças na antiga colônia, que
passou a ser por mais de uma década a sede
do Império português. Nesse período, foi decretada a abertura dos portos para outras nações, além de Portugal, com taxas de importação que favoreciam a Inglaterra. Entretanto, a
permanência da Corte no Brasil não beneficiou
os diferentes grupos sociais nem todas as regiões da antiga colônia. Na verdade, o grande
beneficiário nesse período foi a cidade do Rio
de Janeiro, onde foram promovidos melhoramentos urbanos e instalados o Banco do
Brasil, a Biblioteca real, o Jardim Botânico e o
Museu real.
8. Alternativa b.
A transferência da família real e da Corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi resultado da
invasão da península Ibérica pelas tropas de
Napoleão Bonaparte, imperador da França,
país que estava em conflito com a Inglaterra.
9. Alternativa b.
A questão trata de diversos movimentos de caráter independentista no Brasil entre o final do
século XVIII e o começo do século XIX. No primeiro texto, a referência à derrama, medida
drástica que deveria ser aplicada na região de
Minas Gerais, remete à Inconfidência (ou
Conjuração) Mineira. No segundo, a referência
é ao Rio de Janeiro. No terceiro, a participação
de um número expressivo de alfaiates e as referências ao “modelo” francês e ao fim da escravidão apontam para a Conjuração Baiana. No
quarto, a criação de um Governo Provisório, o
nome dos envolvidos e a região onde ocorreu o
movimento remetem à Revolução de 1817 em
Pernambuco.

02. A Revolução que culminou com a independência dos Estados Unidos
foi inspirada nas teorias dos pensadores iluministas franceses e nas
ideias de John Locke.
04. A Rebelião dos Comuneros, liderada principalmente por índios e criou‑
los, lutou pela independência do Paraguai e pelo estabelecimento de
um governo popular.
08. A Inglaterra sempre se opôs à independência das colônias portuguesas e
espanholas.
16. No final da década de 1820, apenas Cuba e Porto Rico mantinham‑se de‑
pendentes do Império Espanhol.
6. (UFPR) As reformas pombalinas, encetadas por Sebastião José de Carvalho e
Mello (1699–1782), o Marquês de Pombal, tiveram efeito entre 1755, logo após
o terremoto de Lisboa, e 1777, quando esse estadista perdeu sua proeminência
na administração do império português. Sobre as reformas que implantou ao
longo de sua administração como ministro de Dom José I, é correto afirmar:
a) Tiveram grande impacto sobre o Brasil, uma vez que se criaram compa‑
nhias de comércio em todas as capitanias, com o objetivo mais amplo de
racionalizar o comércio e implantar um rígido sistema colonial, vinculando
metrópole e colônia.
b) Ativeram‑se, no campo da educação, ao ensino básico, deixando de lado
as instituições universitárias portuguesas.
c) Basearam‑se na aliança e aproximação à Ordem Jesuítica, que recebeu
impulsos e estímulos fundamentais por seu papel na educação oferecida
no Reino e nas colônias.
d) Consistiram, entre outras medidas, na criação de instituições e repartições pú‑
blicas vitais à administração do Reino e suas colônias, como o Erário Régio.
e) Reforçaram, graças ao seu caráter absolutista, distinções de raça e classe
em Portugal e suas colônias, impedindo a ascensão social de negros, ín‑
dios e indianos existentes nos domínios lusos.
7. (PUC‑RJ) Sobre as transformações político‑sociais e econômicas ocorridas
durante a permanência da Corte portuguesa no Brasil (1808‑1821), estão
corretas as afirmações a seguir, À EXCEÇÃO DE:
a) A vinda da família real para o Brasil transformou a colônia no principal
centro das decisões políticas e econômicas do Império português.
b) A abertura dos portos favoreceu os interesses dos proprietários rurais produto‑
res de açúcar e algodão, uma vez que se viram livres do monopólio comercial.
c) A permanência da Corte portuguesa no Rio de Janeiro satisfez os interesses
dos diferentes grupos sociais da colônia e trouxe benefícios para todas as re‑
giões do Brasil.
d) Durante o Período Joanino, organizaram‑se novos órgãos e instituições, como
o Banco do Brasil e a Casa da Moeda.
e) Dentre as medidas que mudaram o perfil político‑econômico da colônia,
destacaram‑se os tratados de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação,
que deram benefícios aos ingleses.
8. (Unifesp) Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Esta
transferência está ligada à:
a) tentativa portuguesa de impedir o avanço inglês na América.
b) disputa entre Inglaterra e França pela hegemonia europeia.
c) perda, por Portugal, de suas colônias na costa da África.
d) descoberta recente de ouro na região das Minas Gerais.
e) intenção portuguesa de proclamar a independência do Brasil.
9. (FGV‑SP) Leia os quatro trechos seguintes.
“I.		Acreditavam os conspiradores que a derrama seria o estopim que faria
explodir a rebelião contra a dominação colonial. Em uma de suas reuniões
criaram até a palavra de ordem para começarem a agir. ‘Tal dia faço o
batizado’ era a senha.

86

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_080A087.indd 86

26/02/14 14:23

Aquino, Rubim Santos Leão et alii. Sociedade brasileira: uma história através dos movimentos sociais.

Os trechos de I a IV tratam, respectivamente, dos seguintes eventos:
a) Conjuração Mineira; Confederação do Equador; Conjuração Baiana; Guerra
dos Mascates.
b) Conjuração Mineira; Conjuração do Rio de Janeiro; Conjuração Baiana; Re‑
volução de 1817.
c) Revolta de Vila Rica; Conjuração do Rio de Janeiro; Conjuração Baiana; Re‑
volução de 1817.
d) Conjuração Mineira; Conjuração do Rio de Janeiro; Revolução de 1817; Re‑
volta dos Cabanos.
e) Conjuração Baiana; Conjuração Mineira; Revolução de 1817; Conspiração
dos Suassuna.

10. 1 1 2 1 4 1 8 5 15.
Ao chegar ao Brasil, o príncipe-regente dom
João (que só se tornaria rei em 1818) decretou
a abertura dos portos às “nações amigas”,
promoveu importantes mudanças administrativas, instalou tribunais de justiça e criou o
Banco do Brasil, a Escola Real de Ciências,
Artes e Ofícios, a Biblioteca Real e a Imprensa
Régia. Em 1816, chegou ao Rio de Janeiro a
Missão Artística Francesa, que deu início ao
ensino de arte no Brasil e introduziu nas artes
plásticas e na arquitetura o estilo neoclássico
(o modernismo foi um fenômeno do século
XX). Um dos artistas que integravam a Missão
era Jean-Baptiste Debret, que representou em
seus desenhos e pinturas tipos humanos e cenas do cotidiano da sociedade brasileira no
início do século XIX.

América Latina: a conquista da independência

II.		Dois envolvidos (...) escaparam às garras da repressão: José Basílio da
Gama, que fugiu para Lisboa quando começaram as prisões, e Manoel Ar‑
ruda da Câmara, que era sócio correspondente da Sociedade Literária do
Rio de Janeiro, mas vivia no exterior. (...) O fato é que um ano após a prisão
dos acusados nada de grave fora apurado, até porque recorreram ao recurso
de negar articulação contra o domínio português. Em geral admitiram que
suas reuniões eram marcadas por discussões filosóficas e científicas.
III.		(...) dentre os 33 presos e processados, havia 11 escravos, cinco alfaiates, seis
soldados, três oficiais, um negociante e um cirurgião. (...) Suas ideias princi‑
pais envolviam o seguinte: a França constituía o modelo a seguir; o fim da
escravidão; a separação entre Igreja e Estado (...)
IV.		Criou‑se um Governo Provisório (...), integrado por representantes de
cinco segmentos da sociedade: Domingos Teotônio Jorge (militares),
Domingos José Martins (comerciantes), Manoel Correia de Araújo
(agricultores), padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro (sacer‑
dotes) e doutor José Luís Mendonça (magistrados). (...) Empenhado
em ampliar o movimento anticolonial, o Governo Provisório enviou
emissários a outras capitanias: Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Bahia.”

11. Alternativa c.
Uma das características fundamentais do processo de independência no Brasil foi o fato de
a estrutura social e econômica ter permanecido a mesma que fora implantada pelos portugueses no período colonial. Nada mudou, assim, na estrutura da produção. Após o 7 de
Setembro de 1822, permaneceram no Brasil a
monocultura agroexportadora, o trabalho escravo e a grande propriedade rural.

10. (UEM‑PR) No início do século XIX, em razão das guerras napoleônicas,
a Corte Portuguesa transfere‑se para o Rio de Janeiro. A colônia portu‑
guesa na América torna‑se a sede da Corte. A esse respeito, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).1
01. Ao chegar ao Rio de Janeiro, o rei de Portugal realiza uma série de reformas ad‑
ministrativas e culturais para adaptar a cidade às necessidades da vida cortesã.
02. Nesse período, o Brasil recebe uma grande influência da cultura europeia,
sobretudo após a chegada da missão artística francesa.
04. Nesse período, Jean-Baptiste Debret documentou, em seus desenhos e
aquarelas, dentre outros temas, cenas da sociedade do Rio de Janeiro, os
usos e costumes dos habitantes da colônia.
08. Na arquitetura, a missão artística francesa desenvolveu o estilo neoclássico,
abandonando os princípios barrocos.
16. Com o final do período joanino e o retorno da missão artística francesa à
Europa, cessou, no Brasil, a influência cultural francesa e se iniciou o movi‑
mento modernista brasileiro.
11. (PUC‑MG) Sobre a independência do Brasil, é INCORRETO afirmar que:
a) resultou de um processo político comandado pelos grandes proprietários
de terras.
b) girou em torno de D. Pedro I com o objetivo de garantir a unidade do país.
c) proporcionou mudanças radicais na estrutura de produção para beneficiar
as elites.
d) a produção continuou a atender às exigências do mercado internacional.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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O Império Brasileiro
O Primeiro Reinado

A Confederação do Equador

Em fevereiro de 1822, alguns meses antes do
Grito do Ipiranga, tropas portuguesas se amotinaram na Bahia e ocuparam Salvador em protesto
contra a decisão de dom Pedro de permanecer no
Brasil. Após o 7 de Setembro, forças favoráveis a
Portugal nas províncias do Grão-Pará, Maranhão,
Piauí, Cisplatina e Bahia assumiram posição contrária à emancipação do Brasil. Era o início das
guerras da Independência, que seriam vencidas
uma a uma pelas tropas leais a dom Pedro I até
fins de 1823. Para isso, o governo brasileiro contou com a ajuda de tropas e oficiais estrangeiros,
sobretudo ingleses, como Alexander Cochrane.
Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer, em 1824, a Independência do Brasil.
Com o reconhecimento da Inglaterra, em 1825, o
governo brasileiro obteve de bancos ingleses um
empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, com
os quais “comprou” o reconhecimento de Portugal.

Uma Constituição outorgada
Convocada em junho de 1822, a Assembleia
Constituinte deu início a seus trabalhos em maio
de 1823. O projeto de Constituição estabelecia que
o imperador não poderia se sobrepor às decisões
do Parlamento. Insatisfeito, dom Pedro dissolveu a
Assembleia e encarregou o Conselho de Estado de
redigir outro projeto.
A organização do poder no Império
Poder Moderador
Conselho de Estado
Poder Legislativo

Senado

Assembleia
Geral
(Câmara dos
Deputados)

Poder Executivo

Presidentes de
Províncias

Poder Judiciário

Supremo Tribunal
de Justiça

Conselhos Gerais
de Províncias

Feito isso, em março de 1824 o imperador outorgou a primeira Constituição brasileira. Estruturava-se, assim, o Estado Nacional brasileiro sob
o signo do autoritarismo, pois a Carta constitucional criava um poder acima dos outros, a ser
exercido pelo imperador além do Executivo. Era
o Poder Moderador.

A dissolução da Constituinte e a outorga da Constituição por dom Pedro I provocaram reações imediatas. No Recife, em julho de 1824 os líderes do
movimento liberal Frei Caneca e Manuel Pais de Andrade se rebelaram e proclamaram a Confederação
do Equador, república formada por Pernambuco,
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O governo
sufocou a rebelião em novembro de 1824. Frei Caneca e outros líderes foram presos e executados.

A abdicação de dom Pedro I
As atitudes autoritárias de dom Pedro I o tornaram extremamente impopular. A guerra na Província Cisplatina, que levou à independência do
Uruguai em 1828, também colaborou para isso.
Ao mesmo tempo, após a morte de dom João VI
em 1828, dom Pedro I envolveu-se em disputas pela
sucessão do trono de Portugal. A insatisfação da população atingiu seu ápice em novembro de 1830,
com o assassinato em São Paulo do jornalista Líbero
Badaró, crítico implacável do imperador. Em março
de 1831, portugueses e brasileiros se enfrentaram no
Rio de Janeiro na Noite das Garrafadas. Em abril,
o imperador abdicou do trono em favor de seu filho,
Pedro de Alcântara, com cinco anos de idade.

O Período Regencial
A Constituição previa a formação de uma regência
trina, caso o sucessor do trono fosse menor de idade. Com o Parlamento em recesso, organizou-se uma
Regência Trina Provisória. Dois meses depois, ela
foi substituída por uma Regência Trina Permanente, que criou a Guarda Nacional. Composta por tropas recrutadas pelos grandes proprietários de terras, a
Guarda Nacional deveria atuar como força auxiliar do
exército, voltada sobretudo para a repressão de agitações sociais no meio rural. Seus comandantes eram
geralmente grandes proprietários e recebiam o título
de “coronel”, embora não tivessem formação militar.
Em 1834, o Ato Adicional à Constituição criou
as Assembleias Legislativas nas províncias, extinguiu o Conselho de Estado e instituiu a Regência
Una em substituição à Regência Trina. Em abril de
1835, Diogo Feijó foi eleito para a Regência Una.
Ao extinguir o Conselho de Estado, nomeado pelo
imperador (ou pela Regência), e criar Assembleias
Legislativas nas províncias, o Ato de 1834 descentralizava o poder, distribuindo-o mais equilibradamente
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Revolta dos Malês – rebelião de africanos de religião
islâmica, escravizados e libertos, em Salvador, Bahia, em
1835. Lutava pelo fim da escravidão e do caráter exclusivo
da religião católica. Foi sufocada, e seus líderes, executados.
Cabanagem – revolta no Grão-Pará. Em 1835, os cabanos (pessoas que moravam em cabanas nas margens
dos rios) ocuparam Belém e executaram o governador
Lobo de Souza. Exigiam que o presidente da província
fosse um representante local e não uma pessoa de fora
nomeada pelo governo central. Violentamente reprimidos, os cabanos resistiram até 1840. Cerca de 30 mil
pessoas morreram no conflito.
Farroupilha (Guerra dos Farrapos) – rebelião no
Rio Grande do Sul liderada por criadores de gado e produtores de charque, prejudicados pelos altos impostos
e pela concorrência do produto uruguaio e argentino.
Partidários dos liberais exaltados (daí o nome Farroupilha da revolta), em 1835, os rebeldes ocuparam Porto
Alegre e em 1836 proclamaram a República Rio-Grandense (ou Piratini). Em 1839, ocuparam Santa Catarina, onde proclamaram a República Juliana. A revolta
terminou em 1845 com um acordo de paz.
Sabinada – revolta de setores das camadas médias
urbanas de Salvador em 1837. Liderada pelo médico
Francisco Sabino, opunha-se à centralização do poder
regencial. Chegou a fundar uma República Bahiense,
mas foi sufocada em 1838.
Balaiada – rebelião de amplos setores da população pobre do Maranhão iniciada em 1838. Seus principais líderes foram o artesão de cestos Manuel Francisco dos Anjos
Ferreira, o Balaio, e o ex-escravizado Raimundo Gomes
Vieira. Apoiados por cerca de 3 mil escravizados, sob a liderança de Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme, em
1839 os balaios ocuparam a cidade de Caxias, onde estabeleceram um governo provisório que exigiu o fim da Guarda Nacional e a expulsão dos portugueses da província. Em
1840, a revolta foi esmagada por tropas comandadas por
Luís Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias.

O Segundo Reinado
Marcado por revoltas provinciais, o Período Regencial
foi também palco de disputas de poder entre os partidos Liberal e Conservador. Não havia entre esses dois

O Império Brasileiro

Revoltas regenciais

“partidos” grandes divergências. Ambos representavam
a aristocracia escravista e monarquista. Contudo, os liberais eram mais partidários da descentralização política
(ou seja, do federalismo) do que os conservadores.
A formação dos dois partidos fora resultado de diversas disputas, agrupamentos e reagrupamentos das principais forças políticas do país a partir da Independência.
Em 1831, essas forças estavam agrupadas em três grandes facções: a dos Restauradores (ou Caramurus), de
tendências absolutistas, que pedia o retorno de dom Pedro I ao trono; a dos liberais Moderados (Chimangos),
que defendia a monarquia constitucional; e a dos liberais
Exaltados (Farroupilhas), que lutava pelo federalismo
(autonomia das províncias; alguns deles eram republicanos). Com a morte de dom Pedro I, em 1834, os Restauradores se juntaram aos Moderados. Logo depois, os
Moderados se dividiram em Regressistas e Progressistas. Os Regressistas deram origem ao Partido Conservador; os Progressistas, ao Partido Liberal.
Os conservadores estavam no poder, desde a renúncia de
Feijó, em 1837. Argumentando que só o imperador poderia
extinguir as revoltas, os liberais propuseram que a maioridade de dom Pedro fosse antecipada. Em 1840, a Assembleia Geral (Parlamento) aprovou a proposta e o jovem
Pedro foi coroado como dom Pedro II aos 14 anos de idade.
O episódio ficou conhecido como Golpe da Maioridade.
Museu Imperial de Petrópolis/ID/BR

entre as elites regionais. A medida era uma concessão aos
federalistas, que formavam o grupo liberal conhecido como
“exaltado” ou “farroupilha” e lutavam por mais autonomia
para as províncias.
O Brasil passava então por uma grande instabilidade política e social, com várias rebeliões nas províncias.
Diante de tanta pressão, Feijó renunciou em 1837. Para
substituí-lo, foi eleito Araújo Lima, que adotou uma
política centralizadora, conhecida como Regresso. Em
1840, a Lei Interpretativa do Ato Adicional diminuiu
o poder das Assembleias Legislativas.
Vejamos agora as principais rebeliões nas províncias.

Dom Pedro de Alcântara, aos 12 anos, representado
por Félix Emile Taunay em 1837.

Com a posse de dom Pedro II os liberais voltaram ao
poder, mas logo foram afastados para dar lugar aos conservadores. Em 1841, um ministério conservador instituiu reformas, estabelecendo que cabia ao governo central
a nomeação de juízes e delegados de polícia para os municípios. Insatisfeitos, em 1842 setores liberais promoveram
levantes armados em São Paulo e Minas Gerais (Revolta
Liberal), controlados rapidamente pelo governo.
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A Revolução Praieira
Em 1848, eclodiu no Recife a última revolta provincial.
Promovida por um grupo liberal conhecido como Partido
da Praia (daí o nome de Revolução Praieira), foi resultado de diversos fatores, como a nomeação de um conservador para presidente da província, a carestia de vida, o desemprego e o controle do comércio pelos portugueses. Os
rebeldes ocuparam o Recife e a revolta se espalhou pela
Zona da Mata (região do açúcar). Após um ano e meio de
combates, o governo central sufocou a rebelião.

O Império agroexportador
A conquista da independência política em 1822 não
foi acompanhada de mudanças na estrutura social e econômica da nova nação. Assim, o Império manteve o modelo agroexportador apoiado sobretudo na monocultura
do café e no trabalho escravo (plantations). Com o esgotamento do solo no Vale do Paraíba, a cultura cafeeira se
expandiu para o noroeste paulista e para Minas Gerais.

A partir da segunda metade do século XIX, foram
construídas as primeiras ferrovias. A Santos-Jundiaí
(1867), da companhia inglesa São Paulo Railway, foi a
pioneira na província de São Paulo e teve importância
fundamental para o escoamento do café do interior até
o porto de Santos.
Entretanto, a primeira ferrovia do Brasil data de 1854.
Tinha apenas 14 quilômetros e foi construída no Rio de
Janeiro pelo barão de Mauá, empresário industrial, responsável também pela iluminação a gás da capital do Império, pela criação de um dos primeiros estaleiros do país
e por outros empreendimentos.
A política imperial tentava atender tanto às reivindicações industrialistas dos empresários como aos interesses da aristocracia rural. As tarifas Alves Branco
(1844), por exemplo, estimularam a industrialização
por meio de impostos sobre produtos importados,
mas, por pressão dos cafeicultores, foram revogadas
em 1860.

Brasil – Exportação de mercadorias (% sobre o valor total das exportações)
Decênio

Total

Café

Açúcar

Cacau

Erva-mate

Fumo

Algodão

Borracha

Couros e peles

1821-1830

85,8

18,4

30,1

1831-1840

89,8

43,8

24,0

0,5

–

2,5

20,6

0,1

13,6

0,6

0,5

1,9

10,8

0,3

7,9

1841-1850

88,2

41,4

1851-1860

90,9

48,8

26,7

1,0

0,9

1,8

7,5

0,4

8,5

21,2

1,0

1,6

2,6

6,2

2,3

7,2

1861-1870

90,3

1871-1880

95,1

45,5

12,3

0,9

1,2

3,0

18,3

3,1

6,0

56,6

11,8

1,2

1,5

3,4

9,5

5,5

5,6

1881-1890
1891-1900

92,3

61,5

9,9

1,6

1,2

2,7

4,2

8,0

3,2

95,6

64,5

6,6

1,5

1,3

2,2

2,7

15,0

2,4

Fonte de pesquisa: Silva, Hélio Schlittler. Tendências e características gerais do comércio exterior no século XIX. Revista de História da Economia Brasileira, ano 1,
p. 8, jun. 1953. Citado por Fausto, Boris. História do Brasil. 4. ed. São Paulo: Edusp, 1996. p. 191.

Em meados do século XIX, as disputas pelo controle
da bacia do rio da Prata levaram a enfrentamentos entre o Brasil e a Argentina e a intervenções de ambos os
países nos assuntos internos do Uruguai. Em 1864, o
presidente Solano López, do Paraguai, usou uma intervenção militar brasileira no Uruguai como pretexto para
atacar o Brasil. Tropas paraguaias penetraram em Mato
Grosso e atravessaram o território argentino com o intuito de invadir o Rio Grande do Sul. Em 1865, os governos do Brasil, da Argentina e do Uruguai assinaram o
Tratado da Tríplice Aliança, contra o Paraguai.
Em 1866, depois de várias batalhas, as forças da Tríplice Aliança invadiram o Paraguai e, em 1869, ocuparam a capital, Assunção. Um ano depois, Solano López
foi morto na fronteira com Mato Grosso.
A guerra teve consequências dramáticas para o Paraguai. Apenas 10% de sua população masculina sobreviveu ao conflito. A indústria e a agricultura do país foram
arrasadas. Para Brasil e Argentina, a guerra significou a
conquista da supremacia de seus interesses na região,
mas suas economias ficaram ainda mais dependentes

do capital inglês, que financiou o esforço de guerra dos
aliados. No Brasil, a Guerra do Paraguai também influenciou os rumos da luta abolicionista, pois os militares passaram a apoiar a causa (veja a seguir).
Coleção particular

A Guerra do Paraguai

A Batalha da Guerra do Paraguai representada em gravura
publicada em jornal dos Estados Unidos, 1868.
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Outro complicador para o governo brasileiro era
a posição da Inglaterra, país industrializado, que começou a fazer pressões sobre países escravistas para
que abolissem a escravidão e o tráfico de escravizados.
Calculavam os ingleses que, com a abolição, cresceria o mercado consumidor para seus produtos, pois
os ex-escravizados passariam a receber salários como
trabalhadores livres e poderiam adquirir alguns desses produtos.
Em 1845, valendo-se da Bill Aberdeen (lei que proibia o comércio de escravizados entre a África e a América), a marinha inglesa aprisionou embarcações brasileiras
acusadas de tráfico negreiro. Essas pressões levaram dom
Pedro II a aprovar, em 1850, a Lei Eusébio Matoso, que
proibia o tráfico.
Depois dessa lei, vieram a Lei do Ventre Livre (1871)
e a Lei dos Sexagenários (1885). A essa altura, a Campanha Abolicionista mobilizava multidões nas ruas
das grandes cidades. Muitos trabalhadores escravizados fugiam das fazendas para formar quilombos, com o
apoio de organizações abolicionistas. A partir de 1887,
a escravidão parecia ter seus dias contados, pois o exército e a Igreja passaram a apoiar a abolição. Assim, as
pressões de diversos setores sociais e a resistência de escravizados e ex-escravizados levaram a princesa Isabel,
em 13 de maio de 1888, a assinar a Lei Áurea, que acabava com a escravidão no Brasil. Entretanto, essa libertação não foi acompanhada de uma política de inclusão
social, como a realização de uma reforma agrária, por
exemplo. Na prática, isso mantinha os ex-escravizados
sem direitos e à margem da sociedade.
O fim da escravidão ocorreu em meio a uma profunda crise da monarquia. Desde 1870, com a publicação
do Manifesto Republicano, vinham crescendo as forças políticas que rejeitavam o regime monárquico. Em
1873, fazendeiros paulistas fundaram o Partido Republicano de São Paulo. A partir de então, o movimento a favor da República avançou progressivamente, embora sem empolgar as multidões, como ocorreu com a
Campanha Abolicionista.
Em 1872, um episódio envolvendo um bispo católico, que proibiu o ingresso de maçons em irmandades
religiosas, desagradou pessoas do governo, como o visconde do Rio Branco, que era maçom e presidente do
Conselho de Ministros. O bispo foi preso por ordem
do imperador e solto algum tempo depois, mas o episódio, conhecido como Questão Religiosa, abalou as
relações entre o Império e a Igreja católica.
Outra crise que debilitou ainda mais seriamente o Império ocorreu entre os militares e o governo. Conhecida
como Questão Militar, a crise teve início em 1884,
quando o tenente-coronel Sena Madureira, promoveu,
na Escola de Tiro de Campo Grande, no Rio de Janeiro,

da qual era comandante, uma homenagem a Francisco Nascimento, jangadeiro cearense que participava
da luta contra a escravidão em sua província. Algum
tempo antes, Nascimento e outros jangadeiros do Ceará
haviam se recusado a transportar trabalhadores escravizados para um navio negreiro. Como punição pela
atitude do oficial, o governo o transferiu para o Rio
Grande do Sul.
Uma vez em Porto Alegre, Sena Madureira publicou um artigo no jornal republicano A Federação, no
qual narrava os eventos pelos quais fora punido. Diante
disso, o ministro da Guerra proibiu os militares de externar posições políticas pela imprensa. Rompendo a
disciplina do exército, a oficialidade rio-grandense protestou publicamente contra a proibição do ministro.
Mais grave ainda: o presidente da província e comandante do exército no Rio Grande do Sul, marechal
Deodoro da Fonseca, se recusou a punir os oficiais,
como exigia o ministro da Guerra. Em represália, o governo o destituiu dos dois cargos. Em 1887, Deodoro seria eleito o primeiro presidente do recém-criado Clube
Militar, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, ele proclamaria a República.

O Império Brasileiro

A abolição do trabalho escravo

Sociedade e cultura
O panorama cultural do Brasil, a partir da segunda
metade do século XIX, foi marcado pelo eurocentrismo.
Embora a maioria da população brasileira, na cidade e
no campo, fosse formada por negros e mestiços, a elite branca minoritária pretendia “europeizar” o Brasil e
construir uma imagem nacional “positiva” aos olhos das
outras nações.
Nas artes plásticas, os motivos históricos prevaleceram sobretudo no Romantismo, cujas obras contrapunham a civilidade do branco europeu à fraqueza
e à pureza do indígena, além de valorizar a monarquia. A obra de Almeida Júnior, por representar cenas do cotidiano do interior paulista, é considerada
uma exceção à produção artística dessa época.
A visão romântica do indígena brasileiro e de seu
contato com o europeu foi tema da literatura, como em
O Guarani, de José de Alencar. A exaltação nacional
e o amor à pátria aparecem em obras como Canção do
Exílio, de Gonçalves Dias. Já Castro Alves, jovem poeta baiano, destoava da produção da época: seu poema
O navio negreiro é um indignado protesto contra o
tráfico negreiro e o sofrimento dos africanos trazidos
ao Brasil.
O Realismo também ganhou importância no Brasil, sobretudo após a publicação de Memórias Póstumas
de Brás Cubas, de Machado de Assis, e de O mulato,
de Aluísio Azevedo (ambas em 1881). O eixo temático passava, então, do romantismo indígena e do enaltecimento da pátria para os problemas e infortúnios do
povo brasileiro.
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Questões
1. Alternativa d.
A revolta que levou à formação da
Confederação do Equador, em 1824, foi uma
reação ao autoritarismo de dom Pedro I, que
havia dissolvido a Assembleia Constituinte e
outorgado uma Constituição que acentuava a
concentração de poderes nas mãos do imperador. Entre os líderes do movimento havia grandes proprietários rurais, religiosos, jornalistas,
militares, etc. Embora tivesse um acentuado
cunho liberal, a Confederação do Equador não
reivindicou o fim do trabalho escravo, possivelmente pela presença de integrantes da
aristocracia agrária entre seus líderes.
2. Alternativa c.
Em 1816, tropas brasileiras invadiram a região
da Banda Oriental (atual Uruguai), em claro desafio às Províncias Unidas (atual Argentina).
Em 1821, a região foi anexada ao Reino de
Portugal, Brasil e Algarves com o nome de
Província Cisplatina. A população da Banda
Oriental, entretanto, não aceitou a anexação e,
com o apoio da Argentina, se insurgiu contra o
Império brasileiro em 1825. A guerra que se seguiu terminou em 1828 com a independência do
Uruguai. Com a dissolução da Assembleia
Constituinte em fins de 1823 e a imposição de
uma Constituição que não fora votada por ninguém, dom Pedro I perdeu a popularidade que
tinha quando proclamou a independência do
Brasil. Essa impopularidade aumentou ainda
mais com o afastamento dos Andradas do ministério e o fato de dom Pedro I ter se cercado
de portugueses partidários do absolutismo.
3. Alternativa a.
Em maio de 1823 ainda não haviam terminado
as guerras da Independência, durante as quais
as tropas brasileiras leais a dom Pedro I, acrescidas de tropas mercenárias comandadas por
oficiais estrangeiros (como o almirante inglês
Alexander Cochrane), enfrentaram forças leais
a Portugal em províncias como o Grão-Pará, a
Bahia e a Cisplatina. Essas guerras colocavam
em risco a unidade do território brasileiro.

1. (UPE) A liberdade política exige lutas e enfrentamentos, muitas vezes, violentos. Em Pernambuco, a insatisfação da população levou à organização da
Confederação do Equador, logo depois de 1822.
Liderada pelos liberais, a Confederação tinha como objetivo:
a) afirmar um governo baseado numa Monarquia Constitucional, segundo os
modelos do Iluminismo francês.
b) definir um governo democrático, com o fim imediato da escravidão e do
governo monárquico.
c) reforçar a centralização política, sem, contudo, alterar a Constituição de
1824 e suas normas básicas.
d) criar uma república federativa, facilitando a descentralização política e o
fim do autoritarismo.
e) destruir o poder dos grandes latifundiários, proclamando uma constituição radicalmente liberal.
2. (UFPR) Com a abdicação do imperador D. Pedro I em 1831, o fracasso do primeiro reinado tomou corpo. Com relação a isso, considere os fatos a seguir:
I. A imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse período.
II. A eclosão da guerra na Província Cisplatina (1825‑1828) contra as Províncias
Argentinas, a qual consumiu recursos do Estado em formação, e cujo principal
resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai, em 1828.
III. A indisposição do Imperador nas negociações com os deputados das províncias do Brasil, que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte, em
12 de novembro de 1823, e à imposição de uma carta constitucional
em 1824.
IV. A queda do gabinete dos Andradas, que levou o Imperador a se cercar de
inúmeros portugueses, egressos de Portugal ainda ao tempo do governo
de D. João VI.
Tiveram influência direta no desfecho do primeiro reinado os fatos apresentados em:
a) I, III e IV somente.
b) III e IV somente.
c) II, III e IV somente.
d) I, II e III somente.
e) I e II somente.
3. (FGV‑SP)
“Iniciados os trabalhos da Constituinte [em maio de 1823], José Bonifácio procurou articular em torno de si os propósitos dos setores conservadores, além de esvaziar radicais e absolutistas.
Na prática, José Bonifácio (...) procurou imprimir um projeto conciliador entre as pretensões centralizadoras e os anseios das elites rurais.
O papel do imperador deveria ser destacado dentro da organização do
novo Estado, já que em torno de sua figura se construiria a unidade
territorial do novo país.”
Aquino, Rubim Santos Leão de et alli. Sociedade brasileira: uma história através dos
movimentos sociais.

No momento em que os trabalhos constituintes eram iniciados, a manutenção
da unidade territorial do Brasil corria riscos em virtude:
a) da ocupação exercida por forças militares portuguesas na Bahia, no Pará e
na província Cisplatina.
b) das pressões inglesas para que as regiões próximas da bacia amazônica
fossem separadas do Brasil.
c) da Revolta dos Farrapos, que lutava pela emancipação das províncias do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina.
d) da adesão de Gonçalves Ledo ao Partido Brasileiro, que defendia uma ampla autonomia do nordeste brasileiro.
e) de o anteprojeto constitucional – a Constituição da Mandioca – apontar
para uma ordem administrativa igual à dos EUA.
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5. (PUC‑PR) Dentre as características da Carta Imperial de 1824, outorgada
por D. Pedro I, NÃO está incluído ou incluída:
a) o voto universal e secreto.
b) o exercício do Poder Moderador pelo monarca.
c) a forma unitária do Estado.
d) o casamento apenas religioso, com efeitos civis.
e) a divisão do território nacional em Províncias.
6. (UFRGS-RS) Leia o texto abaixo.
“Conheça o Brasil que o dia 20 de setembro de 1835 foi a consequência inevitável de uma má e odiosa administração; e que não tivemos outro objeto, e não nos propusemos a outro fim que restaurar o
império da lei, afastando de nós um administrador inepto e faccioso,
sustentando o trono constitucional do nosso jovem monarca e a integridade do Império.”
Manifesto de 25 de setembro de 1835. Coletânea de documentos de Bento Gonçalves da Silva.
Porto Alegre: Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 1985. p. 269.

Em relação ao manifesto acima, é correto afirmar que:
a) os farroupilhas defendiam, desde o primeiro momento, o ideário republicano e separatista.
b) os revoltosos desejavam antecipar a posse de Dom Pedro II, ainda menor
de idade.
c) a revolta foi motivada pelo desejo dos farroupilhas de reintegrar a província ao Império brasileiro.
d) os revoltosos estavam contrariados com o governo do presidente provincial.
e) os farroupilhas representavam os ideais conservadores, manifestos na defesa do “império da lei”.
7. (UFG‑GO) A ocorrência de rebeliões, tais como a Cabanagem (1835‑1840),
no Pará, a Sabinada (1837‑1838), na Bahia, e a Balaiada (1838‑1841), no
Maranhão, determinou a caracterização da Regência como um período conturbado. Todavia, a ocorrência de rebeliões tão distintas apresenta como aspecto comum a:
a) reivindicação popular pela abolição da escravatura, tornando inviável
o apoio das camadas médias urbanas aos movimentos contra a ordem
regencial.
b) influência da experiência republicana da América Hispânica, decorrente
da proximidade intelectual entre as elites imperiais e os criollos.
c) mobilização das camadas populares pelos segmentos da elite, objetivando
o controle do poder nas referidas províncias.
d) tentativa de restabelecer o poder moderador, transferindo‑o para a Regência Una como forma de resistir às reformas liberais.
e) rejeição ao regime monárquico, revelador da permanência do privilégio concedido ao português desde a Colônia.

4. Alternativa e.
A disputa entre dom Pedro I e a Assembleia
Constituinte de 1823 girava em torno da distribuição de poderes na organização do Estado
brasileiro. Com a frase citada, o imperador
queria dizer que sua autoridade deveria estar
acima da Constituinte, ou seja, que ele seria o
detentor da soberania. Em contrapartida, para
os constituintes, eram eles os representantes
da soberania popular que emanava do povo.
Não havia conciliação possível entre essas
duas concepções. Dom Pedro I resolveu o impasse dissolvendo a Constituinte e outorgando
sua própria Constituição.
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4. (Unesp) No início dos trabalhos da primeira Assembleia Constituinte da história
do Brasil, o imperador afirmou “esperar da Assembleia uma constituição digna
dele e do Brasil”. Na sua resposta, a Assembleia declara “que fará uma constituição
digna da nação brasileira, de si e do Imperador”.
Essa troca de palavras entre D. Pedro I e os constituintes refletia:
a) a oposição dos proprietários rurais do nordeste ao poder político instalado
no Rio de Janeiro.
b) a tendência republicana dos grandes senhores territoriais brasileiros.
c) o clima político de insegurança provocado pelo retorno da família real portuguesa a Lisboa.
d) uma indisposição da Assembleia para com os princípios políticos liberais.
e) uma disputa sobre a distribuição dos poderes políticos no novo Estado.

5. Alternativa a.
O voto universal e secreto não fazia parte da
Constituição outorgada de 1824, nem mesmo
do projeto de Constituição da Assembleia
Constituinte, que dom Pedro I rejeitou. A
Constituição de 1824 estabeleceu eleições indiretas, pelas quais os eleitores de paróquia
votavam nos eleitores de província e estes nos
deputados à Assembleia Geral (Parlamento).
Estavam excluídos do voto as mulheres, os escravizados e ex-escravizados (libertos), os
integrantes de ordens religiosas e os homens
cuja renda estivesse abaixo de 100 mil-réis
(eleitores de paróquia) ou 200 mil-réis (eleitores de província).
6. Alternativa d.
Pelo que sugere o manifesto citado, ao dar início à Rebelião Farroupilha, os insurrectos ainda não tinham clareza sobre seus possíveis
desdobramentos. O texto fala em restaurar o
império da lei, “sustentando o trono constitucional” e a “integridade do Império”. A defesa
do “império da lei” também é um dos ideais
do liberalismo político.
7. Alternativa c.
Em todas as rebeliões citadas no texto houve
envolvimento de grupos liberais das elites e
setores das camadas populares. A Cabanagem,
no Grão-Pará, foi um movimento predominantemente popular, mas contou também com o
apoio de proprietários que pretendiam assumir
o controle da província. Assim, quando os homens de Pedro Vinagre ocuparam Belém, o poder passou para as mãos de Félix Malcher, um
senhor de engenho posteriormente deposto
pelos cabanos. No Maranhão, a Balaiada começou com uma disputa pelo poder entre conservadores e liberais (bem-te-vis) e logo se transformou em rebelião popular. Na Bahia, a
Sabinada teve como estopim as disputas políticas entre os que apoiavam a centralização
monárquica e os que lutavam pelo federalismo.
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8. Alternativa a.
A palavra malês designava no Império os trabalhadores escravizados seguidores do islamismo, muitos dos quais sabiam ler e escrever
em árabe. Não constituíam uma etnia, mas, antes, um conjunto formado por pessoas de diferentes etnias, como a dos hussás e a dos nagôs, ligadas pela religião muçulmana, embora
houvesse também seguidores do candomblé
entre os nagôs. A revolta, ocorrida na Bahia
em 1835, contou com participação majoritária
de africanos e afrodescendentes escravizados.
9. V-F-V-F-V.
Longe de representar uma reação impulsiva do
imperador, a abdicação de dom Pedro I foi o último ato de um processo conflituoso no qual se
enfrentaram os adeptos do absolutismo, na maioria portugueses, e os liberais que defendiam uma
monarquia constitucional. Nesse período, nenhum produto de exportação sobressaía aos
outros. Daí a expressão “hiato intercíclico” da
questão, embora a palavra “ciclo” já não seja utilizada para designar períodos dominados por esse ou aquele produto. Além disso, a monarquia
impôs o centralismo, em detrimento do federalismo reivindicado pelos liberais “exaltados”.
10. Alternativa a.
A Guerra dos Farrapos foi motivada principalmente pela elevação dos impostos internos sobre a carne vendida pelos fazendeiros (estancieiros) do Rio Grande do Sul, o que os deixava
em situação de inferioridade em relação aos
produtores argentinos e uruguaios. Esse descontentamento foi capitalizado pelos farroupilhas
(liberais “exaltados”), partidários do federalismo. Durante a rebelião, que só terminou em
1845, os rebeldes proclamaram a República Rio-grandense, ou República de Piratini (cidade-sede
do governo rebelde).
11. Alternativa e.
As rebeliões provinciais do Período Regencial
despertaram na maioria dos líderes políticos,
tanto conservadores como liberais, o temor à
anarquia, à perda de controle do governo sobre
as camadas populares que reivindicavam melhores condições de vida e maior participação política. Um deles era o liberal Diogo Antônio Feijó.

8. (FGV‑SP) A Revolta dos Malês:
a) foi comandada por escravos e libertos muçulmanos que controlaram Salvador
por alguns dias.
b) foi iniciada por setores da elite maranhense contra as medidas centralizadoras adotadas pelo governo sediado no Rio de Janeiro.
c) foi liderada por comerciantes paulistas contrários à presença dos portugueses na região das minas.
d) foi articulada pelo setor açucareiro da elite baiana descontente com a
falta de investimentos do governo imperial.
e) estabeleceu uma ampla rede de quilombos em Pernambuco, desafiando a
dominação holandesa.
9. (UPE) Com a Abdicação de D. Pedro I, romperam‑se os elos entre Brasil e
Portugal. Consolidou‑se, assim, o poder dos latifundiários, os quais conseguiram moldar uma monarquia liberal‑escravista de acordo com seus interesses e expectativas. Nessa perspectiva, é correto afirmar:1
 (
A Abdicação foi resultado de um conflito que vinha de antes da Independência, o conflito entre lusitanismo e a classe dominante nacional.
 (
Para a classe dominante nacional, o absolutismo de D. Pedro I representava a garantia da manutenção de uma ordem que ajustava os seus principais interesses.
 (
Economicamente, o Brasil vivia um longo hiato intercíclico, não havendo
nenhum produto de exportação que se salientasse.
 (
A Abdicação de D. Pedro I deve ser vista, exclusivamente, pela sua motivação em favorecer sua filha D. Maria da Glória.
 (
A monarquia logrou impor o centralismo unitarista acima de federalismo,
criando uma unidade nacional.
10. (Unesp) Entre as várias rebeliões ocorridas no período regencial, destaca‑se
a chamada Guerra dos Farrapos, iniciada em 1835. O conflito:
a) prosseguiu até a metade da década seguinte, quando o governo do Segundo Império aumentou os impostos de importação dos produtos bovinos argentinos e anistiou os revoltosos.
b) demonstra que as disputas comerciais entre Brasil e Argentina se iniciaram logo depois da independência e desde então se agravaram, até atingir
a atual rivalidade entre os dois países.
c) permitiu a adoção de um regime federalista no Brasil, uma vez que as
negociações entre o governo imperial e os rebeldes determinaram a autonomia política rio‑grandense.
d) revela a impossibilidade de estabelecer relações políticas e diplomáticas
na América Latina após a independência política e durante o período de
formação dos estados nacionais.
e) impediu a continuação do período regencial e levou à aceitação de outra
exigência dos participantes da revolta: a antecipação da maioridade do futuro imperador Pedro II.
11. (Fuvest‑SP)
“Nossas instituições vacilam, o cidadão vive receoso, assustado; o governo consome o tempo em vãs recomendações... O vulcão da anarquia
ameaça devorar o Império: aplicai a tempo o remédio.”
Padre Antonio Feijó, em 1836.

Essa reflexão pode ser explicada como uma reação à:
a) revogação da Constituição de 1824, que fornecia os instrumentos adequados à manutenção da ordem.
b) intervenção armada brasileira na Argentina, que causou grandes distúrbios nas fronteiras.
c) disputa pelo poder entre São Paulo, centro econômico importante, e Rio de
Janeiro, sede do governo.
1.

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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12. (Unesp)

“No século XIX a música brasileira teve sua maior expressão
na obra de Antonio Carlos Gomes, aclamada personalidade musical da corte de dom Pedro II. A estreia de sua ópera O Guarani em
1870 nos teatros de Milão e do Rio de Janeiro trouxe-lhe reconhecimento internacional. A ópera inspira-se no romance indianista
O Guarani, de José de Alencar, publicado em 1857, que narra um
triângulo amoroso entre a jovem Cecília, o índio Pery e o português
dom Álvaro.”
Gomes, Carlos. Coleção Folha Grandes Óperas. v. 7, 2011. Adaptado.

Assinale a alternativa que se refere corretamente a fatos ocorridos na história
do Brasil no período que se estende de 1850 a 1870.
a) A colonização do Brasil ultrapassou os limites geográficos da linha de Tordesilhas, provocando conflitos permanentes entre as metrópoles portuguesa e espanhola.
b) A incorporação do território do Acre pelo Estado brasileiro promoveu um
desenvolvimento econômico na região da bacia do rio Amazonas.
c) O fim do tráfico de escravos da África para o Brasil aumentou o investimento de capital inglês que serviu para fomentar a modernização e o crescimento urbano do Rio de Janeiro.
d) Com a proibição do tráfico de escravos, o governo imperial adotou uma série
de medidas para facilitar o acesso da população brasileira à propriedade da
terra.
e) Em São Paulo, a produção do café continuou restrita à faixa litorânea e ao
vale do rio Paraíba, regiões favorecidas pela fertilidade da terra roxa.

12. Alternativa c.
O fim do tráfico de africanos escravizados para o Brasil era uma velha exigência da
Inglaterra que só foi atendida pelo governo
brasileiro em 1850, com a Lei Eusébio de
Queirós. Dessa forma, uma das consequências
da cessação do tráfico foi o aumento dos investimentos ingleses no Brasil.
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d) crise decorrente do declínio da produção cafeeira, que produziu descontentamento entre proprietários rurais.
e) eclosão de rebeliões regionais, entre elas, a Cabanagem no Pará e a Farroupilha no sul do país.

13. Alternativa a.
A região da bacia do rio da Prata foi, desde o
período colonial, um pomo de discórdia entre
os espanhóis e seus descendentes, por um lado, e os portugueses e seus descendentes, por
outro. Em 1816, tropas luso-brasileiras invadiram a Banda Oriental (Uruguai), que foi anexada ao território brasileiro e passou a se chamar Província Cisplatina a partir de 1821. Em
1825, uma rebelião nessa região, apoiada pela
Argentina, deflagrou a Guerra da Cisplatina,
que terminou em 1828 com a independência do
Uruguai. Durante o Segundo Reinado, a política
externa do Brasil tinha na região do Prata um
de seus pontos mais sensíveis e problemáticos. Em sua busca de afirmação como Estado
nacional, diante de outros Estados em formação, o Brasil procurava estabelecer sua hegemonia, mesmo que para isso tivesse de recorrer à violência. A Argentina parecia ser o principal adversário nesse processo, mas o maior
desafio nessa disputa por hegemonia acabou
partindo do Paraguai.

13. (Unicamp-SP)

“A política do Império do Brasil em relação ao Paraguai buscou alcançar três objetivos. O primeiro deles foi o de obter a livre navegação
do rio Paraguai, de modo a garantir a comunicação marítimo-fluvial da
província de Mato Grosso com o restante do Brasil. O segundo objetivo
foi o de buscar estabelecer um tratado delimitando as fronteiras com o
país guarani. Por último, um objetivo permanente do Império, até o seu
fim em 1889, foi o de procurar conter a influência argentina sobre o
Paraguai, convencido de que Buenos Aires ambicionava ser o centro de
um Estado que abrangesse o antigo vice-reino do Rio da Prata, incorporando o Paraguai.”
Adaptado de Doratioto, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São
Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 471.

Sobre o contexto histórico a que o texto se refere é correto afirmar que:
a) A Guerra do Paraguai foi um instrumento de consolidação de fronteiras e
uma demonstração da política externa do Império em relação aos vizinhos,
embora tenha gerado desgastes para Pedro II.
b) As motivações econômicas eram suficientes para empreender a guerra
contra o Paraguai, que pretendia anexar territórios do Brasil, da Bolívia e
do Chile, em busca de uma saída para o mar.
c) A Argentina pretendia anexar o Paraguai e o Uruguai, mas foi contida pela
interferência do Brasil e pela pressão dos EUA, parceiros estratégicos que
se opunham à recriação do vice-reino do Rio da Prata.
d) O mais longo conflito bélico da América do Sul matou milhares de paraguaios e produziu uma aliança entre indígenas e negros que atuavam contra os brancos descendentes de espanhóis e portugueses.
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Das revoluções liberais
ao imperialismo
O último Bourbon

A Primavera dos Povos

ID/BR

Após a derrota de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena (1815) tentou restabelecer nos
países europeus o Antigo Regime e os privilé‑
gios da nobreza e da Igreja, restaurando ainda as
fronteiras anteriores às conquistas napoleônicas e
combatendo as ideias revolucionárias.
Na França, os Bourbon retomaram o poder, e
Luís XVIII (irmão do rei guilhotinado, Luís XVI)
foi coroado rei, com poderes moderados por uma
monarquia constitucional. Sucedeu‑o Carlos X,
com pretensões absolutistas e apoiado pela no‑
breza monarquista. Em 1830, nas eleições para
o Parlamento, Carlos X alterou as leis eleitorais,
estabeleceu a censura e dissolveu o Parlamento;
esse golpe absolutista levou‑o ao exílio, após
uma rebelião popular. Assume o trono Luís Felipe de Orléans com o apoio da alta burguesia,
evitando que a Revolução Liberal iniciada pela
baixa burguesia e por trabalhadores urbanos exi‑
gisse igualdade social. Seu reinado foi marcado
pela extinção dos resquícios absolutistas e pela
proximidade com a burguesia; por isso, foi cha‑
mado de “rei burguês”.
As ideias liberais e nacionalistas influenciaram
diversos movimentos na Europa. Além da Fran‑
ça, ocorreram revoltas populares na Bélgica, que
conquistou sua independência da Holanda; em
Portugal, que aprovou uma Constituição Liberal
(1834); na Polônia, na Espanha e nos Estados ita‑
lianos e alemães. A Santa Aliança atuou com o ob‑
jetivo de conter essas revoluções.
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Em 1848, uma nova onda revolucionária sa‑
cudiu a Europa, depois das revoluções liberais
de 1830. Opondo‑se às monarquias absolutistas,
seus participantes defendiam regimes mais democráticos e liberdade econômica. Alguns grupos
mais radicais desejavam a igualdade política, com
o sufrágio universal e a República, além da distri‑
buição igualitária de terras e riquezas.
Luís Filipe, na França, aliou‑se à alta burgue‑
sia, mais conservadora, diante das reivindica‑
ções democráticas populares. No entanto, quan‑
do em 1848 o povo tomou as ruas de Paris e
enfrentou o exército, o rei foi forçado a abdicar,
instaurando‑se a República. Porém, o governo
republicano não trouxe as mudanças esperadas,
e os operários de Paris iniciaram uma série de re‑
voltas que foram reprimidas de forma brutal, re‑
sultando na morte de 1 500 rebeldes e na prisão
e deportação de outros tantos. No mesmo ano, as
eleições presidenciais colocaram Luís Napoleão
Bonaparte no poder. Em 1851, um golpe de estado tornou‑o imperador da França com o título
de Napoleão III.
Essas revoluções liberais e, em certos casos,
nacionalistas ficaram conhecidas como Primavera dos Povos. Conduzidas pela burguesia liberal,
algumas delas contaram com grande participa‑
ção de trabalhadores, que lutavam pela igualda‑
de social e política. Embora tenham provocado
mudanças em alguns países, foram derrotadas em
sua maioria:
∙∙ na Itália e na Alemanha, lutou‑se pela unifi‑
cação política;
∙∙ na Dinamarca, pela instalação de um Parla‑
mento e por uma monarquia constitucional;
∙∙ os húngaros e o Reino Lombardo insurgiram
‑se contra o domínio austríaco;
∙∙ os romenos e os sérvios lutaram contra o do‑
mínio da Hungria;
∙∙ a Polônia levantou‑se contra a Rússia, a Prús‑
sia e a Áustria.
A burguesia, a partir de então, optou pela via
reformista para alcançar seus objetivos, contro‑
lando os trabalhadores e as possíveis revoltas armadas. Dois grupos sociais passaram, desde en‑
tão, a se opor, o que se estenderia ao longo dos
séculos XIX e XX: a burguesia e o proletariado.
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Até a segunda metade do século XIX, a Itália e a
Alemanha não existiam como Estados nacionais. A
península Itálica era um mosaico de pequenos reinos
e ducados, alguns sob controle de países estrangeiros,
como a Áustria. No centro do território estavam os Estados Pontifícios, controlados pelo Papado. Em meados do século XIX, ganhou força um movimento na‑
cionalista: o Risorgimento (Ressurgimento), dividido
entre monarquistas e republicanos.
Em 1859, o primeiro-ministro do Reino da Sardenha‑
-Piemonte, o monarquista conde Cavour, deu início a
uma guerra contra a Áustria, que dominava diversas re‑
giões da península. A Sardenha venceu o conflito com
o apoio da França e anexou a Lombardia e a Romagna.
No Sul, o republicano Giuseppe Garibaldi conquistou
o Reino das Duas Sicílias e aliou-se a Cavour. Em 1861, o
rei do Piemonte-Sardenha, Vitor Emanuel II, foi coroado rei da Itália. Com a conquista dos Estados Pontifí‑
cios, em 1870, Roma tornou-se capital da Itália.
Da mesma forma que na península Itálica antes da
unificação, a Confederação Germânica era compos‑
ta de pequenos Estados, cuja liderança era disputada
pelos dois reinos mais fortes, a Áustria e a Prússia.
Nessa região, a luta pela unificação foi liderada pelo
primeiro-ministro da Prússia, Otto Von Bismarck.
Campanhas militares foram vencidas contra a Dina‑
marca (1864) e a Áustria (1866). Em 1870, a Prússia
enfrentou e venceu a França na Guerra Franco-Prussiana. Em 1871, o rei da Prússia, Guilherme I, era co‑
roado imperador da Alemanha. Estavam unificados,
assim, os Estados germânicos, com exceção da Áus‑
tria, que permaneceu como reino independente.

Os novos impérios
O fenômeno do imperialismo no século XIX está
ligado à expansão do capitalismo sob sua forma mo‑
nopolista. Esse tipo de capitalismo teve início a par‑
tir de 1870, com a Segunda Revolução Industrial
(invenção do automóvel, petróleo como fonte de
energia, produção de aço em larga escala, etc.). Sua
principal característica foi a formação de grandes
grupos econômicos que dividiam o mercado entre
si, em prejuízo da livre concorrência. Esses grupos
aliaram-se aos grandes bancos (capital financeiro)
e promoveram a expansão militar e econômica para
novos territórios, à procura de fontes de matéria-pri‑
ma – minérios, produtos agrícolas, petróleo – e mer‑
cados consumidores.
O imperialismo moderno assumiu também formas
de dominação política e militar, com a conquista de co‑
lônias. Nesse caso, é chamado de neocolonialismo.

O neocolonialismo foi justificado pelo darwinismo
social, corrente ideológica que afirmava a superiori‑
dade racial dos europeus e sua “missão civilizatória”
em relação aos povos dominados.

A partilha da África e da Ásia
Entre 1885 e 1887, representantes de várias po‑
tências se reuniram na Conferência de Berlim, com
o objetivo de dividir a África entre elas. Fronteiras
foram criadas artificialmente, antigas divisões entre
povos foram ignoradas. A Inglaterra e a França, que
já se haviam lançado à conquista de territórios no
continente africano, ficaram com os maiores domí‑
nios coloniais. Portugal e Espanha mantiveram suas
antigas colônias. Alemanha e Itália também foram
agraciadas com alguns territórios, e a Bélgica ficou
com o Congo, na qualidade de propriedade privada
do rei Leopoldo II.
Na Ásia, a Inglaterra já dominava a Índia desde o
século anterior, enquanto a França era senhora da
Indochina (atuais Vietnã, Laos e Camboja). Na Chi‑
na, os ingleses traficavam ópio, droga que causa de‑
sânimo e prostração e que por isso era proibida pelas
autoridades. A pretexto de defender o “livre comér‑
cio”, a Inglaterra desfechou contra os chineses três
Guerras do Ópio (1839-1842, 1856 e 1858). Vencida
nos três conflitos, a China foi obrigada a pagar pesa‑
das indenizações de guerra e a abrir seus portos ao
comércio internacional. Em 1895, o país foi dividido
em zonas de influência administradas pelas potên‑
cias ocidentais.

Das revoluções liberais ao imperialismo

A unificação da Itália e da
Alemanha

A Revolução Meiji no Japão
Em meados do século XIX, o Japão era ainda um
país com características feudais. O poder do impera‑
dor era dividido com o xogum, supremo comandante
militar. Em 1868, após uma guerra civil, o imperador
Mutsuhito reconquistou todos os seus poderes e deu
início a uma profunda transformação do país. Conhe‑
cido como Revolução Meiji (ou Era Meiji), esse pro‑
cesso levou à rápida industrialização do Japão sob o
comando do Estado.
O antigo sistema feudal foi abolido, e uma Cons‑
tituição, promulgada. A Marinha e o Exército foram
modernizados, o Estado estimulou a instalação de fá‑
bricas, promoveu a construção de ferrovias e enviou
jovens para estudar no Ocidente.
Nessa arrancada capitalista, o Japão também se lan‑
çaria a conquistas imperialistas. Assim, em 1894 ven‑
ceu a China na Guerra Sino-Japonesa e anexou a Co‑
reia e a ilha de Formosa e, entre 1904 e 1905, derrotou
a Rússia em um conflito por disputas territoriais no ex‑
tremo Oriente.
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Questões

2. Alternativa d.
Tem sido chamado de Primavera dos Povos um
conjunto de movimentos revolucionários que
envolveram diversos povos da Europa e não
apenas a população francesa. É certo que ele
começou na França, com a derrubada do governo de Luís Felipe e a proclamação da Segunda
República (a Primeira República francesa foi a
de 1792-1804), mas logo se alastrou para diversas regiões europeias, como a Áustria, a
Prússia e a península Itálica. Embora com diferenças em suas formas de manifestação e em
suas reivindicações, a maioria desses movimentos teve em comum a participação operária e a diferenciação entre os ideais que mobilizavam a burguesia, partidária do liberalismo,
e os que moviam os trabalhadores, em cujas
bandeiras já se inscreviam os primeiros princípios socialistas.
3. Alternativa d.
O processo de unificação da Itália ocorreu entre
1848 e 1870 como resultado da ação de um arco
de alianças liderado por setores da burguesia
do norte da península representados por Camilo
Benso, conde de Cavour, ministro do rei do
Piemonte-Sardenha Vítor Emanuel II, e por
grupos republicanos e democráticos sob a liderança de Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini,
representantes das camadas médias e dos trabalhadores urbanos. Em 1847, começou a ser
publicado o jornal Il Risorgimento (O
Ressurgimento), utilizado por Cavour para divulgar sua proposta de unificação. Em 1859, o
Piemonte-Sardenha venceu a Áustria em uma
guerra e obteve as regiões da Lombardia e da
Romagna. Em 1860, Garibaldi liderou uma rebelião no Reino das Duas Sicílias e destronou o rei
Fernando II. O processo de anexação de novos
territórios pelo Piemonte-Sardenha continuou
nos anos seguintes. Em 1870, com a incorporação
dos Estados Pontifícios (ou seja, do papado), chegava a seu termo o processo de unificação da
Itália, sob o governo de Vítor Emanuel II.

1. (Fatec-SP) Considere a foto para responder à questão.
Charles E. Rotkin/Corbis/Latinstock

1. Alternativa b.
Com o Arco do Triunfo, Napoleão procurava eternizar suas façanhas guerreiras no processo de
expansão do Império francês. Seguia, assim, o
exemplo dos imperadores romanos da
Antiguidade, alguns dos quais tinham também
seus arcos do triunfo. Mais tarde, as reformas do
barão Haussmann puseram fim à “cidade medieval” e reorganizaram o espaço urbano de Paris,
a capital da França. Abriram-se grandes avenidas
(os boulevares), prédios antigos foram demolidos e muitas ruas, retificadas. A cidade tornou-se então mais atraente para o lazer burguês,
mais adequada à circulação de pessoas e mercadorias e menos propícia para a formação de barricadas em caso de rebelião dos trabalhadores,
como as que ocorreram antes das reformas.

Paris – Arco do Triunfo.
<http://www.linternaute.com/paris/magazine/diaporama/06/paris-vu-du-ciel/1950/
images/2.jpg>. Acesso em: 2 set. 2009.

O Arco do Triunfo foi iniciado por ordem de Napoleão Bonaparte em 1806, e a
Paris dos boulevares (das avenidas) surgiu a partir da reforma urbana implantada pelo barão Haussmann, prefeito de Paris entre 1853 e 1870, período em
que a França era governada por Luís Bonaparte. A foto demonstra o resultado
final dessas duas iniciativas que representam a vitória do projeto:
a) socialista de uma cidade em que seus espaços devem pertencer igualmente a todos os cidadãos.
b) burguês em que o embelezamento da cidade, os parques, novos edifícios e
monumentos devem atender mais às necessidades da classe burguesa do
que às da população mais pobre.
c) anarquista de uma cidade onde a população não precisaria de um órgão
governamental, pois os próprios cidadãos a governariam.
d) neoliberal em que a economia da cidade deve ser gerada não mais pelo investimento do Estado e sim pelo livre investimento das empresas privadas.
e) comunista de uma cidade moldada nas diretrizes da Primeira Internacional Comunista.
2. (Udesc) Assinale a alternativa CORRETA, em relação à chamada “Primavera
dos Povos”.
a) A “Primavera dos Povos” não influenciou a formação dos movimentos sociais do Século XIX.
b) Foi uma revolução brasileira, mas que atingiu também outros países do
Cone Sul.
c) Houve influência da “Primavera dos Povos” no Brasil através do movimento dos “Seringueiros”.
d) Atribuição colocada ao movimento revolucionário francês em 1848, que
derrubou a monarquia de Luís Felipe e trouxe à discussão a exploração
burguesa e a dominação política.
e) A influência da “Primavera dos Povos” se restringiu às preocupações francesas do período.
3. (UFRGS-RS) Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que está correta
em relação ao processo de unificação italiana, concluída na segunda metade
do século XIX.
a) O Congresso de Viena concluiu o processo de integração nacional italiano
na medida em que este veio ao encontro dos interesses das elites locais.
b) O processo de unificação nacional resultou das fortes pressões da burguesia do Sul do país, cuja economia demandava um mercado interno homogêneo, dinâmico e integrado para a colocação da sua moderna produção
industrial.
c) A construção do Estado Nacional implicou enfrentar e expulsar as tropas
de ocupação pertencentes aos impérios britânico, russo e espanhol, estabelecidas na Península Itálica desde os acontecimentos de 1848.
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4. (UEL-PR) A respeito da revolução de 1848 na Europa, é correto afirmar:
a) Restringiu-se a Paris e às pequenas cidades periféricas.
b) Contou com uma reduzida participação do proletariado.
c) Caracterizou-se pela disputa entre liberais, nacionalistas e socialistas.
d) Foi marcada pelo radicalismo dos camponeses republicanos.
e) Nela, os revolucionários defendiam a continuidade da monarquia e de Luís
Filipe à frente do Governo.
5. (UFRGS-RS) Em 1830 o rei Carlos X, líder dos ultrarrealistas da França,
desfechou um golpe com a intenção de restaurar o absolutismo, o que
resultou nas jornadas gloriosas de julho, em Paris, que tiveram como consequência a:
a) proclamação da República, em que se destacou Luís Bonaparte, que organizou o Partido da Ordem.
b) liquidação do absolutismo dos Bourbons e a instalação de uma monarquia
liberal sob o governo de Luís Felipe de Orléans.
c) instauração do governo do comitê de salvação pública e a declaração de
guerra à Santa Aliança.
d) conquista do México para desviar a tensão política interna e restaurar o
prestígio dos Bourbons.
e) enunciação da Doutrina Monroe, prevendo a conquista do Oeste dos Estados Unidos pela província francesa do Quebec.
6. (Unesp) Nas últimas décadas do século XIX, na Europa, dois países ainda
lutavam pela unidade e pela consolidação de um Estado Nacional. Esses
países são:
a) França e Itália.
b) França e Alemanha.
c) Itália e Espanha.
d) Alemanha e Itália.
e) Espanha e França.
7. (UFC-CE) Entre 1792 e 1815, a Europa esteve em guerra quase permanente. No
final, os exércitos napoleônicos foram derrotados. Em seguida, as potências vencedoras, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha e Áustria, conjuntamente com a França,
reuniram-se no Congresso de Viena, que teve como consequência política a formação da Santa Aliança. A partir do comentário acima, marque a alternativa que
contenha duas decisões geopolíticas aprovadas pelo citado Congresso:
a) defesa do liberalismo e auxílio aos movimentos socialistas na Europa.
b) restabelecimento das fronteiras anteriores a 1789 e isolamento da França
do cenário político europeu.
c) valorização das aristocracias em toda a Europa continental e ascensão dos
girondinos no governo da França a partir de 1815.
d) reentronização das casas reais destituídas pelos exércitos napoleônicos e
criação de um pacto político de equilíbrio entre as potências europeias.
e) apoio aos movimentos republicanos e concentração de poderes na coroa
britânica, permitindo a esta a utilização da sua marinha de guerra como
instrumento contrarrevolucionário.

4. Alternativa c.
A disputa entre liberais e socialistas foi particularmente forte na França, onde o governo
republicano, sob o controle da burguesia, reprimiu violentamente uma rebelião de trabalhadores parisienses em junho de 1848.
5. Alternativa b.
A Revolução de 1830 na França varreu do poder a dinastia de Bourbon. Dela participaram
setores da burguesia aliados às camadas médias e aos trabalhadores urbanos, todos unidos
contra o absolutismo do rei deposto, Carlos X,
irmão de Luís XVIII. A hegemonia dessa aliança
estava nas mãos dos parlamentares burgueses, que utilizaram a mobilização da classe
trabalhadora, ainda pouco numerosa e insuficientemente organizada, como instrumento
para destronar o rei, colocar em seu lugar o
duque de Orléans, Luís Felipe, e estabelecer
uma monarquia constitucional.

Das revoluções liberais ao imperialismo

d) O movimento de unificação partiu das áreas mais industrializadas, teve
forte presença de uma burguesia interessada na ampliação do mercado interno e foi sustentado pela ideologia do nacionalismo.
e) A consolidação da formação do Estado nacional italiano ocorreu com a
anuência do papa Pio IX e o reconhecimento, pelo primeiro-ministro Cavour, da existência e da soberania do Estado do Vaticano, após as negociações da Questão Romana.

6. Alternativa d.
No século XIX, tanto a França como a Inglaterra
e a Espanha já estavam unificados como
Estados nacionais soberanos e independentes.
Apenas o território da península Itálica e a região dos povos germânicos estavam fragmentados em pequenos reinos, cidades-Estado, principados e ducados. O processo de unificação
dessas duas regiões foi relativamente longo e
envolveu guerras, negociações diplomáticas,
alianças políticas e disputas pelo poder. A unificação da Alemanha foi liderada pelo governo
da Prússia, sob o comando de Otto Von
Bismarck, e alcançada em 1870, após a Guerra
Franco-Prussiana. A da Itália ocorreu também
em 1870, sob a égide do rei Vítor Emanuel II do
Piemonte-Sardenha e do conde Cavour, seu primeiro-ministro.
7. Alternativa d.
Realizado entre 1814 e 1815, o Congresso de
Viena teve por objetivo: restaurar em seus
respectivos tronos as dinastias depostas nos
países europeus pelas forças de Napoleão
Bonaparte, segundo o princípio da legitimidade monárquica; restabelecer as fronteiras nacionais anteriores à Revolução Francesa; e estabelecer o equilíbrio entre as potências europeias para alcançar uma paz duradoura. Um
desdobramento do Congresso de Viena foi a
criação da Santa Aliança, que reunia os governos da Prússia, da Áustria e da Rússia com o
objetivo de combater revoluções liberais na
Europa e restabelecer a autoridade da
Espanha sobre suas colônias americanas em
processo de emancipação. A Santa Aliança não
foi integrada pela Inglaterra, interessada em
comerciar e manter boas relações com as ex-colônias espanholas na América.
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8. Os principais objetivos do Congresso de Viena
foram: restaurar no trono as casas dinásticas
derrubadas pela ação da Revolução Francesa e
das tropas napoleônicas, segundo o princípio
da legitimidade monárquica, e restabelecer as
fronteiras nacionais das nações europeias anteriores a 1789.
Alguns dos efeitos da unificação da Alemanha foram o rompimento do equilíbrio de forças entre
as nações europeias, a alteração do mapa europeu estabelecido pelo Congresso de Viena e a formação de alianças entre as potências da Europa
na perspectiva de novos conflitos armados.
9. Alternativa c.
Embora nem todos os iluministas considerassem
que “o Estado nada mais era do que o poder conjunto de todos os membros da sociedade” (apenas Rousseau pensava nesses termos), o item II
está correto. Boa parte dos iluministas era favorável a uma monarquia constitucional e a formas
representativas de democracia. Somente
Rousseau argumentava que a soberania expressa
na “vontade geral” não se delega. Por outro lado, o pensamento econômico iluminista abriu caminho para o liberalismo, que condenava o mercantilismo e defendia a liberdade de mercado.
10. Alternativa d.
O imperialismo moderno constituiu um sistema
abrangente de dominação de regiões da periferia do capitalismo pelas potências economicamente mais desenvolvidas. Nem sempre essa
dominação assumiu a forma de conquista territorial por meio da ação militar. Em muitos casos, como no da ação do imperialismo estadunidense na América Latina, a dominação adotou
formas econômicas e culturais, sem que fossem
necessárias a conquista e a colonização de territórios. O neocolonialismo consistiu em uma
forma particular de imperialismo, na qual o domínio econômico foi acompanhado ou precedido
pela conquista militar e pela dominação política, como ocorreu na África e em regiões da
Ásia, submetidas ao expansionismo europeu.
11. Alternativa e.
Entre 1884 e 1885, realizou-se na Alemanha a
Conferência de Berlim, na qual as potências
europeias decidiram adotar medidas para atenuar as disputas, entre elas, pela partilha da
África. Apesar disso, as disputas continuaram,
influenciando a nova configuração geopolítica
do continente africano. Ao mesmo tempo, os
idiomas das potências colonialistas passaram
a ser utilizados pelos povos africanos como
meio de comunicação entre as diversas etnias
e, em muitos casos, permanecem ainda hoje
como idiomas oficiais, ou segunda língua, de
países independentes da África.

8. (Uerj)

“A União Europeia dá continuidade ao seu processo de ampliação.
Com o ingresso da Bulgária e Romênia em 2007, o bloco passa a contar
com 27 países-membros.”
<www.dw-world.de>.

Vem de longe o esforço europeu para desenvolver estratégias que garantam
a paz e o equilíbrio entre as nações que formam o continente. No século XIX,
por exemplo, a tentativa realizada pelas nações participantes do Congresso
de Viena (1814-1815) foi rompida com a unificação alemã, fruto da política
empreendida por Bismarck.
Apresente dois objetivos do Congresso de Viena e um efeito da unificação alemã sobre as relações políticas europeias estabelecidas na época.
9. (PUC-PR) As revoluções liberais burguesas inspiraram‑se em ideias de intelectuais iluministas que muito valorizavam a razão, procurando explicações
racionais para todas as coisas. Dentre estas ideias, as que mais estavam diretamente relacionadas àqueles movimentos revolucionários eram:
I. A liberdade individual era um entrave ao funcionamento do Estado e deveria ser abolida.
II. O
 Estado nada mais era do que o poder conjunto de todos os membros da
sociedade, poder este limitado.
III. O poder político deve ser indivisível e uno, pois somente assim pode atender suas finalidades.
IV. E
 m oposição ao Antigo Regime, a centralização administrativa devia concentrar os poderes políticos.
V. O
 Mercantilismo deveria ser substituído pelo Liberalismo, em oposição a
qualquer tipo de regulamentação.
São corretas as afirmações:
a) I e IV.
b) I e III.
c) II e V.
d) III e IV.
e) IV e V.
10. (Udesc) O imperialismo, ou neocolonialismo, como também é conhecido, é
constituído por práticas dos Estados Nacionais, que pretendem colocar-se
como expansores de seus domínios, controlando outras nações supostamente
imaginadas como mais frágeis e mesmo até menos civilizadas. Sobre o imperialismo das últimas décadas do século XIX, é correto afirmar que:
a) o Brasil foi colaborador da política imperialista na África.
b) os países latino-americanos, no final do século XIX, em sua maioria ainda
colônias das metrópoles, também sofreram com o neocolonialismo.
c) os Estados Unidos foram o Estado mais ostensivo em sua política imperialista no período citado.
d) as investidas dos países europeus na expansão de seus domínios foram
centradas sobretudo na África e Ásia.
e) Alemanha e Itália, países há muito tempo constituídos como Estados Nacionais, tiveram papel de destaque no imperialismo do final do século XIX.
11. (Unesp) O imperialismo colonial europeu do final do século XIX e início do
século XX mudou a geopolítica do continente africano, fragmentando-o em
fronteiras representadas pelo aparecimento de novos espaços linguísticos e
novas dinâmicas espaciais e econômicas.
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12. Alternativa e.
A conquista do sudoeste da Ásia pela França
teve início entre 1858 e 1862, quando foi criada a Cochinchina, colônia francesa na região
sul do atual Vietnã. Mais tarde, os franceses
expandiram seus domínios para a região dos
atuais Camboja, Laos e todo o Vietnã, de onde
foram expulsos em 1954 pelas forças revolucionárias lideradas por Ho Chi Minh.

Das revoluções liberais ao imperialismo

MARROCOS ESPANHOL

MADEIRA (PORT.)

13. Alternativa d.
O processo de unificação da Itália contou com
a participação de setores monarquistas e grupos republicanos. Em nome da unidade do movimento, porém, os republicanos, sob o comando de Giuseppe Garibaldi, aceitaram submeter-se à liderança de Vítor Emanuel II, rei
do Piemonte-Sardenha. Desse modo, ao se tornar um Estado soberano e unificado, a Itália
adotou a monarquia constitucional como forma
de governo.

(protetorados
britânicos)

Ferro, Marc. História das colonizações, 1996. Adaptado.

Analisando o mapa, pode-se afirmar que:
a) em 1895, França, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália fizeram um acordo de divisão da totalidade do continente africano.
b) os impérios coloniais, a partir da Conferência de Berlim, dominaram a África para instalar indústrias, visto que era algo inexistente na Europa.
c) os países envolvidos nesse processo necessitavam de mercados exteriores, matérias-primas agrícolas e minerais para compensar o declínio da industrialização na Europa.
d) a repartição da África foi um projeto civilizador europeu, que, para ser estabelecido, exigiu a destruição social das oligarquias locais.
e) o imperialismo apoiou-se também nas rivalidades nacionalistas britânica,
francesa e alemã, que originaram novos espaços linguísticos na África.
12. (UFPel-RS)
“Em 1887 o Vietnã passou a ser, oficialmente, uma colônia, situada na Península da Indochina, e era fornecedora de arroz, borracha e
madeira para o mercado europeu, nos moldes do modelo imperialista
implantado pelas grandes nações capitalistas.
Durante a Segunda Guerra Mundial, foi fundada a Liga para a Independência do Vietnã (Vietminh), de orientação socialista e liderada por
Ho Chi Minh.”
Depoimento do advogado português Jorge Santos. In: Rodrigues, Urbano Tavares (Org.). A
Guerra do Vietname. Lisboa: Estampa, 1968.

A colonização referida foi efetivada no século XIX, pelo seguinte país:
a) China.
c) Estados Unidos.
e) França.
b) Japão.
d) Inglaterra.
13. (UFV-MG) A expressão Risorgimento designa o conjunto de movimentos heterogêneos que desejaram a unificação da Itália no século XIX. A vertente
vitoriosa que promoveu a unificação da Itália foi:
a) o projeto republicano de Giuseppe Mazzini, que criou o movimento Jovem Itália.
b) o movimento popular e secreto dos Carbonários, que defendeu a instituição de um Estado unitário e laico, contra a influência da Igreja e do
Império Austríaco.
c) o Papado, que defendeu a instituição de uma monarquia teocrática com
sede no Vaticano.
d) o movimento liderado pelo reino do Piemonte-Sardenha, que adotou uma
monarquia constitucional laica e favoreceu a industrialização.
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América: imperialismo e revolução
A expansão dos Estados Unidos

Completava-se, assim, a expansão em terras americanas. As antigas Treze Colônias inglesas haviam se
transformado em um país-continente, cujo território ía do Atlântico ao Pacífico e da região dos Grandes Lagos, no norte, ao golfo do México, no sul.

Entre os séculos XVIII e XIX, a população dos
Estados Unidos passou de 4 milhões de habitantes
(1790) para 50 milhões (1880), e seu território de
treze estados, em 1776, para 35, em 1860.
Em meados do século XIX, difundiu-se pelo país
a doutrina do Destino Manifesto, segundo a qual os
Estados Unidos teriam sido escolhidos por Deus para
se expandir pela América. Assim, durante a Marcha
para o Oeste, vastos territórios indígenas foram ocupados por colonos de origem europeia. Iniciada por
volta de 1830, essa expansão foi acelerada com a Lei
de Propriedade de Terras (Homestead Act, 1862),
que garantia aos colonos um lote de terra.
Em 1803, o governo dos Estados Unidos comprou à França napoleônica o território da Louisiania. Em 1819, a Espanha lhe vendeu a Flórida.
Com as aquisições, o território dos Estados Unidos
dobrou de tamanho. Mas a voracidade por novas
terras, “legitimada” pela doutrina do Destino Manifesto, não parou por aí. Em 1845, o Texas, que
se declarara independente do México em 1836, foi
anexado pelos Estados Unidos. O acontecimento
deu início a uma guerra entre os dois países que
terminou com a derrota dos mexicanos e a anexação pelos estadunidenses dos territórios da Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México, Arizona
e Utah, antes pertencentes ao México. Nesse meio-tempo, em 1846, os Estados Unidos incorporaram
também o Oregon, cedido pela Inglaterra. Mais tarde, em 1867, o Alasca seria comprado à Rússia.
Em 1898, Porto Rico foi conquistado à Espanha.
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Fonte de pesquisa: Bethel, Leslie (Org.). História da América Latina:
da Independência até 1870. São Paulo: Edusp; Brasília: Fundação
Alexandre de Gusmão, 2004. v. III. p. 432.

Essa gigantesca expansão, contudo, não contribuiu para superar as diferenças históricas entre as diversas regiões.
No Norte do país, predominavam pequenas
propriedades rurais familiares (trabalho assalariado) e uma economia urbana industrializada. Muitas pessoas eram ali favoráveis à abolição do trabalho escravo. No Sul, a economia era de plantation
(monocultura voltada para a exportação e trabalho
escravo) e os grandes proprietários rurais defendiam a permanência da escravidão.
Em 1860, as eleições presidenciais foram vencidas pelo nortista Abraham Lincoln, contrário à
escravidão. Em resposta, os estados do Sul se declararam separados da União e criaram os Estados
Confederados da América. Era o começo de um
conflito armado entre o Norte e o Sul que duraria
cinco anos: a Guerra de Secessão (1861-1865),
que deixou um saldo de mais de 800 mil mortos.
Mais industrializado, o Norte venceu o conflito e
a escravidão foi abolida. No Sul, foi criada uma organização secreta com o objetivo de impor a segregação racial e aterrorizar a população afrodescendente: era a Ku Klux Klan.

A política do big stick
ID/BR

Territórios mexicanos incorporados
pelos EUA
CALIFÓRNIA

A Guerra de Secessão

1 320 km

Durante a Guerra de Secessão, a demanda por armas, equipamentos militares e meios de transporte impulsionou a indústria. Ao mesmo tempo, ampliou-se o mercado consumidor com a abolição da
escravidão, a chegada de imigrantes europeus e a
elevação do nível de vida dos colonos beneficiados
com o Homestead Act.
Em pouco tempo, esse crescimento econômico
assumiu proporções gigantescas. No começo do século XX, o industrial Henry Ford introduziu a linha
de montagem e a produção em massa de automóveis, estimulando diversos outros ramos da economia. O país se tornava uma potência industrial.
Apoiada nesse crescimento, a teoria do Destino Manifesto ganhou novo impulso, embalando sonhos
imperialistas. Um dos resultados desse processo foi
a política do big stick (grande porrete), do presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) e segundo
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Em 1910, o liberal Francisco Madero deu início a um movimento armado
contra o ditador do México, Porfirio Díaz. Logo recebeu o apoio de dois líderes
camponeses, Francisco “Pancho” Villa, no norte do México e Emiliano Zapata,
no sul. Os camponeses lutavam contra a miséria e contra a usurpação de suas terras pelos grandes proprietários. Obrigado a enfrentar duas forças revolucionárias
que o fustigavam no norte e no sul, o exército do governo foi derrotado e Porfirio Díaz foi forçado a renunciar em 1911. Aclamado pelas multidões, Francisco
Madero assumiu a presidência. Seu governo, contudo, gerou insatisfação entre
aqueles que antes o apoiaram, pois ele buscou conciliar os interesses dos ricos fazendeiros e das empresas estrangeiras com as aspirações dos camponeses pobres.
Insatisfeito com os rumos do movimento do qual ele fora um dos líderes, Zapata lançou o Plano de Ayala, no qual defendia a expropriação dos
latifúndios e a distribuição de terras na forma de propriedades coletivas, os Emiliano Zapata, à direita, com o chapéu
ejidos. Madero interpretou esse ato como uma manifestação de rebeldia e sobre o joelho, e Pancho Villa, ao centro,
enviou tropas para enfrentar Zapata e seus companheiros. Entretanto, Victo- sentado na cadeira presidencial, posam no
Palácio Nacional, na cidade do México,
riano Huerta, um de seus generais, deu um golpe de Estado. Afastado do po- em 1914.
der, Madero foi preso e executado na prisão a mando de Huerta.
Os conflitos, porém, continuaram. Com o apoio militar dos Estados Unidos, Venustiano Carranza, um antigo colaborador de Francisco Madero, organizou um exército e se lançou contra as
forças de Huerta. Em 1914, Victoriano Huerta renunciou à presidência e Carranza assumiu o poder.
Em sua luta contra Huerta, Carranza contou com o apoio de Pancho Villa e seu exército de
camponeses. Uma vez no poder, deu início a uma reforma agrária baseada nos ejidos. Essa medida de caráter popular desagradou os grandes proprietários rurais, mas também deixou insatisfeitos Villa e Zapata, que a julgavam insuficiente. No Sul, Zapata apoiou-se no Plano de Ayala
para desapropriar latifúndios e devolver as terras antes pertencentes às comunidades indígenas.
Em 1917, uma Assembleia Constituinte convocada pelo governo de Carranza aprovou uma
nova Constituição, que incorporava algumas medidas propostas pelo Plano de Ayala, como a reforma agrária, limitava a influência da Igreja e nacionalizava os recursos do subsolo. Além disso,
a nova Carta constitucional estabelecia a liberdade sindical, um salário mínimo e uma jornada
de trabalho de oito horas, além de regulamentar o trabalho infantil e feminino. Com essa política, Carranza foi eleito para a Presidência em 1917 nos termos da nova Constituição.
Entretanto, os conflitos e disputas pelo poder continuaram a se acirrar. Em 1919, a Revolução Mexicana foi interrompida com o assassinato de Emiliano Zapata a mando do presidente
Carranza. O próprio Carranza seria morto no ano seguinte. Em 1923, Pancho Villa também seria assassinado. Mortos os três líderes, a Revolução começou a ceder terreno aos setores moderadas e conservadores. Em 1929, líderes desses grupos organizaram o Partido Revolucionário
Nacional, que logo passaria a se chamar Partido Revolucionário Institucional (PRI), como se
a Revolução tivesse se institucionalizado. Desde então, o PRI governaria o México quase sem
oposição. Entretanto, em 2000 ele perdeu o poder para o Partido da Ação Nacional (PAN), que
conseguiu eleger Vicente Fox presidente da República.
A interrupção da Revolução Mexicana, contudo, não impediu que mais tarde duas outras revoluções triunfassem na América Latina: a Revolução Cubana (socialista), em 1959, e a Revolução Sandinista, na Nicarágua, em 1979.

Coleção particular

A Revolução Mexicana

América: imperialismo e revolução

a qual os Estados Unidos se reservavam o direito de intervir nos assuntos internos dos países latino-americanos. O big stick tem sido considerado uma continuação da Doutrina Monroe, do presidente James Monroe (1823), e seu lema: “A América para os americanos”.
Um exemplo da influência estadunidense na América Latina foi a Emenda Platt à Constituição cubana (1901), que garantia aos Estados Unidos a base militar de Guantánamo em território cubano e o direito de intervir nos assuntos internos da ilha.
Na Colômbia – cujo território compreendia o Panamá –, em 1880, uma empresa francesa começou a construir um canal de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Com a falência da empresa,
o governo estadunidense passou a financiar um grupo rebelde, que declarou a independência do Panamá e entregou aos Estados Unidos o encargo de terminar as obras do canal, inaugurado em 1914.
Na Nicarágua, em 1926, tropas estadunidenses intervieram para sufocar uma revolta liderada
por Augusto César Sandino, que lutou até 1934, quando foi assassinado a mando do comandante da Guarda Nacional (e, mais tarde, ditador) Anastácio Somosa, apoiado pelos Estados Unidos.
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Questões

2. Alternativa d.
A doutrina do Destino Manifesto foi formulada
inicialmente na década de 1840 para justificar
o expansionismo estadunidense pela América
do Norte. Segundo essa doutrina, os Estados
Unidos teriam sido escolhidos por Deus para
difundir a “civilização” na América. Mais tarde, na década de 1880, a doutrina foi reativada
para legitimar ideologicamente o imperialismo
estadunidense.
3. Alternativa e.
O autor da mensagem citada foi o presidente
estadunidense James Monroe (1817-1825). Ela
fez parte da Doutrina Monroe, que reafirmou o
apoio dos Estados Unidos à independência dos
países latino-americanos e rejeitou as pretensões da Santa Aliança (acordo entre a Prússia,
a Áustria e a Rússia) de promover uma política
recolonizadora na América Latina.

1. (Fuvest-SP) No século XIX, o surgimento do transporte ferroviário provocou
profundas modificações em diversas partes do mundo, possibilitando maior e
melhor circulação de pessoas e mercadorias entre grandes distâncias. Dentre
tais modificações, as ferrovias:
a) facilitaram a integração entre os Estados nacionais latino-americanos, ampliaram a venda do café brasileiro para os países vizinhos e estimularam a
constituição de amplo mercado regional.
b) permitiram que a cidade de Manchester se conectasse diretamente com os
portos do Sul da Inglaterra e, dessa forma, provocaram o surgimento do sistema de fábrica.
c) facilitaram a integração comercial do Ocidente com o Extremo Oriente,
substituíram o transporte de mercadorias pelo Mar Mediterrâneo e despertaram o sonho de integração mundial.
d) permitiram uma ligação mais rápida e ágil, nos Estados Unidos, entre a
costa Leste e a costa Oeste, chegando até a Califórnia, palco da famosa corrida do ouro.
e) permitiram a chegada dos europeus ao centro da África, reforçaram a crença no poder transformador da tecnologia e demonstraram a capacidade
humana de se impor à natureza.
2. (Uerj)
“Progresso americano” (1872)
Biblioteca do Congresso, Washington, D.C.

1. Alternativa d.
O transporte ferroviário teve grande expansão
na Europa a partir da segunda metade do século
XIX (Segunda Revolução Industrial). Nos Estados
Unidos, propiciou a ligação entre as costas do
Atlântico e do Pacífico e contribuiu para consolidar a anexação de novos territórios no extremo
oeste, como a Califórnia, conquistada ao México
em 1848. Na Inglaterra, a formação do sistema
fabril ocorreu durante a Primeira Revolução
Industrial. Foi, portanto, anterior ao transporte
ferroviário em grande escala.

John Gast
<www.askart.com>.

A tela de John Gast simboliza a difusão de progressos materiais, como as ferrovias e o telégrafo, nos EUA, no decorrer do século XIX.
Essas mudanças contribuíram para a conquista de novos territórios e foram
justificadas pelo seguinte conjunto de ideias:
a) Doutrina Monroe.
b) Política do Big Stick.
c) Política da Boa Vizinhança.
d) Doutrina do Destino Manifesto.
3. (Unifesp)

“(...) os continentes americanos, pela condição livre e independente
que assumiram e mantêm, não deverão, daqui por diante, ser considerados objetos de futura colonização por parte de quaisquer potências
europeias(...).”
Mensagem da presidência dos Estados Unidos ao Congresso, em 1823.
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4. (UEL-PR) As interpretações predominantes afirmam que a escravidão nos
Estados Unidos da América foi abolida devido ao fato de que:
I. O sistema escravista era incompatível com o funcionamento da República que, pela Constituição de 1776, previa igualdade plena de direitos à
população.
II. Existia uma rivalidade entre o Norte industrializado e o Sul agrícola, que
desencadeou uma guerra na qual o resultado final foi favorável ao Norte.
III. A escravidão limitava o crescimento do mercado interno ao diminuir a renda dos trabalhadores.
IV. Por ser o último país a permiti-la, os EUA estavam submetidos a fortes
pressões, inclusive dos líderes religiosos, que ameaçaram excomungar os
proprietários de escravos.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.
a) I e II.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
5. (Uece) Foi um dos conflitos mais sangrentos ocorridos no Continente Americano (1861-1865). Estima-se a morte de 970 mil pessoas entre civis e soldados.
Entre as causas do conflito destacam-se a questão da escravidão e a rivalidade
econômica entre o Norte industrializado e o Sul agrícola. Estamos nos referindo:
a) à Guerra Civil Americana, mais conhecida como Guerra de Secessão.
b) à Guerra das Rosas, travada entre o Canadá e os Estados Unidos da América pela disputa de mercado consumidor e exportador.
c) à Guerra do Paraguai, maior conflito armado internacional ocorrido no
continente americano no séc. XIX, também chamada de Guerra da Tríplice
Aliança.
d) a um dos conflitos pela independência do México desencadeando uma
Guerra Civil travada entre diferentes províncias que divergiam entre si.
6. (Fuvest-SP) Nos Estados Unidos, a expansão para o Oeste se completou no
final do século XIX. Discorra sobre esse fenômeno histórico no que se refere:
a) à questão indígena e à incorporação de terras para a agricultura.
b) ao Oeste, como temática da cultura norte-americana, por exemplo na literatura, no cinema e nos meios de comunicação.
7. (UEM-PR) A formação territorial do que vieram a ser os Estados Unidos da
América deu-se por meio de uma política expansionista. Sobre essa questão,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).1
01. A jovem nação nasceu na segunda metade do século XVIII, a partir das antigas treze colônias inglesas da costa leste.
02. No início do século XIX, a Flórida foi adquirida dos espanhóis.
04. Em meados do século XIX, a ilha do Havaí foi comprada da França.
08. Em meados do século XIX, a Califórnia foi conquistada do México.
16. Na segunda metade do século XIX, o Alasca foi adquirido da Rússia.
1.

4. Alternativa b.
A abolição do trabalho escravo nos Estados
Unidos foi consequência da Guerra de
Secessão (1861-1865), na qual os estados do
Norte, mais industrializados e favoráveis à
abolição, venceram os estados do Sul, dominados pelos grandes proprietários rurais que
queriam manter a escravidão. Para a burguesia
do Norte dos Estados Unidos, a emancipação
dos escravos era um requisito para o crescimento do mercado interno e, portanto, para a
expansão de seus negócios.

América: imperialismo e revolução

Sobre essa mensagem, é correto afirmar que:
a) tornou-se letra morta, pelo fato de esse mesmo governo iniciar uma política
neocolonial no continente.
b) alardeou os desígnios dos Estados Unidos no sentido de justificar sua futura
dominação sobre a América Latina.
c) nasceu da necessidade de o governo norte-americano ser aceito como
parceiro no clube das potências da época.
d) provocou entre as potências europeias uma perda de interesse pelo continente americano em geral.
e) ficou conhecida como a doutrina Monroe, a qual, naquele momento, expressava os interesses de toda a América.

5. Alternativa a.
De todos os conflitos nos quais se envolveram
os Estados Unidos, a Guerra de Secessão foi
aquele que produziu maior número de mortos
entre os estadunidenses, cerca de 900 mil.
6. a. O primeiro avanço dos estadunidenses rumo
ao Oeste ocorreu como resultado da Guerra
de Independência (1775-1783), na qual os
Estados Unidos, apoiados pela França,
Espanha e Holanda, enfrentaram a
Inglaterra. Com a derrota dos ingleses, em
1783, a Paz de Versalhes assegurou aos
Estados Unidos a posse de um extenso território a oeste, pertencente à Inglaterra, situado entre as antigas Treze Colônias e a
Louisiana, uma colônia da França. Em 1803, a
Louisiana foi comprada à França pelo governo estadunidense. Em 1862, a Lei Homestead
concedeu terras ainda mais a oeste a todo
colono que quisesse ocupá-las. Em poucos
anos, 600 mil colonos tinham se fixado na
região. Todo esse processo ocorreu com a
expulsão e o extermínio dos povos indígenas
que antes habitavam essas terras.
b. O processo de ocupação do Oeste e de expulsão e extermínio dos povos indígenas que
antes o habitavam foi mitificado pela literatura, pelo cinema e pelos meios de comunicação estadunidenses, que o descreveram
como a epopeia heroica de um país em formação. Nessa construção ideológica, os indígenas foram descritos como selvagens impermeáveis à “civilização”, ao “progresso”
e aos valores capitalistas.
7. 1 1 2 1 8 1 16 5 27.
A formação territorial dos Estados Unidos teve
início com a independência das antigas Treze
Colônias inglesas da América do Norte e foi resultado de um longo processo de expansão em
direção ao Oeste, no qual foram utilizados diversos meios: compra de territórios, ocupação
de terras indígenas, guerras contra o México,
etc. O Havaí foi anexado em 1898 por meio da
ocupação militar e não por meio de compra.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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8. Alternativa a.
O mapa revela que Barack Obama foi derrotado em diversos estados que, em 1860, romperam com a União e formaram os Estados
Confederados da América. Esses estados, juntamente com outros, defendiam a permanência do trabalho escravo e o rompimento provocou a Guerra de Secessão (1861-1865), entre o
Sul e o Norte, após a qual a escravidão foi
abolida nos Estados Unidos.
9. Alternativa a.
A Marcha para o Oeste recebeu um notável impulso em 1862, quando foi decretada a Lei
Homestead, que assegurava um lote mínimo de
terras a cada colono que fosse para o Oeste.
10. Alternativa e.
O discurso de Lincoln citado no enunciado da
questão e datado de 1858 é bem anterior à sua
eleição para presidente da República dos
Estados Unidos, ocorrida em 1860. Já naquela
época, porém, ele percebia a impossibilidade
de uma solução negociada para o problema da
escravidão.

8. (Uerj)
McCain/Obama por estado

McCain
Obama
http://blog.estadao.com.br

<http://blog.estadao.com.br>.

A vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais de 2008 foi revestida
de grande significado. O mapa dos resultados finais do último pleito nacional norte-americano revela que a história do país continua afetando a sua
geografia eleitoral.
É possível associar cerca de metade dos estados onde Barack Obama foi derrotado em 2008 ao seguinte aspecto da história dos Estados Unidos:
a) utilização da mão de obra escrava.
b) proibição da entrada de imigrantes.
c) implantação das primeiras unidades industriais.
d) consolidação das principais organizações sindicais.
9. (Fatec-SP)
“No caso da história americana, um dos eventos mais retratados
pela memória social é, sem dúvida, a chamada Marcha para o Oeste.
Mesmo antes do surgimento do cinema, esses temas já faziam parte
das imagens da história americana. A fronteira foi um tema constante dos pintores do século XIX. A imagem das caravanas de colonos e
peregrinos, da corrida do ouro, dos cowboys, das estradas de ferro cruzando os desertos, dos ataques dos índios marcam a arte, a fotografia
e também a cinematografia americana.”
Carvalho, Mariza Soares de. In: <http://www.historia.uff.br/primeirosescritos/files/pe02-2.
pdf>. Acesso em: 29 ago. 2009.

Entre os fatores que motivaram e favoreceram a Marcha para o Oeste está:
a) a possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietárias, o que
também atraiu imigrantes europeus.
b) o desejo de fugir da região litorânea afundada em guerras com tribos
indígenas fixadas ali, desde o período da colonização.
c) a beleza das paisagens americanas, o que atraiu muitos pintores e fotógrafos para aquela região.
d) o avanço da indústria cinematográfica, que encontrou no Oeste o lugar
perfeito para a realização de seus filmes.
e) a existência de terras férteis que incentivaram a ida, para o Oeste, de agricultores que buscavam ampliar suas plantações de algodão.
10. (Fuvest-SP)

“Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Acredito que
esse governo, meio escravista e meio livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a União se dissolva; não espero que a casa caia.
Mas espero que deixe de ser dividida. Ela se transformará só numa
coisa ou só na outra.”
Abraham Lincoln, em 1858.
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11. (UFC-CE) Com a adoção da política do Big Stick, os EUA, no governo de
Theodore Roosevelt, inauguraram uma prática de intervenção, inclusive armada,
em especial nos países latino-americanos, onde o capital estadunidense tornou-se hegemônico. Em decorrência desta política, é correto afirmar que:
a) a intervenção dos EUA na América Central foi rejeitada pelos movimentos
populares, como as revoluções sandinista e mexicana.
b) a política do Big Stick foi amplamente rechaçada pelo governo brasileiro
graças ao apoio político e financeiro da Inglaterra e da França.
c) o governo estadunidense favoreceu o Paraguai na guerra contra a Argentina
pelo controle da região petrolífera do Chaco, onde atuava a Standard Oil Co.
d) os movimentos populares apoiados na luta e no pensamento político de
José Martí evitaram que Cuba, logo após a independência, se tornasse um
protetorado dos EUA.
e) a República do Panamá proclamou sua independência da Colômbia em
1903, tornando-se um protetorado dos EUA, e, em 1914, foi inaugurado
um canal ligando o Atlântico ao Pacífico.
12. (UFBA)
“Por volta de 1830, a maioria dos países da América já tinha proclamado a independência. Entretanto as diferenças entre eles eram bastante
claras. Os Estados Unidos da América (EUA) começavam a se tornar o
país mais industrializado do planeta. A América Latina continuava presa
às pesadas heranças coloniais: predominavam as economias exportadoras de produtos primários, governos de latifundiários que olhavam com
ar de superioridade para a multidão de governados de pele mais escura,
grandes comerciantes que enriqueciam importando montanhas de produtos de qualidade ou quinquilharias das fábricas inglesas, ausência de
direitos para a maioria da população.”
Schimidt, 2005. p. 427.

11. Alternativa e.
A criação do Panamá como nação independente foi um dos episódios da expansão da hegemonia estadunidense no continente americano. Até 1903, o Panamá fazia parte da
Colômbia. Os Estados Unidos tinham interesse
na região porque ali era possível abrir um canal que ligasse o oceano Atlântico ao Pacífico.
Uma companhia francesa dera início à abertura do canal, mas em 1898 a construção foi paralisada. Assim, em 1903, os Estados Unidos enviaram forças navais para apoiar um movimento
pela independência do Panamá. Com esse
apoio, o Panamá tornou-se independente da
Colômbia e cedeu os direitos de construção e
administração do canal aos Estados Unidos. O
canal do Panamá esteve sob jurisdição estadunidense até os anos 1990.

América: imperialismo e revolução

Esse texto expressa a:
a) posição política autoritária do presidente Lincoln.
b) perspectiva dos representantes do sul dos EUA.
c) proposta de Lincoln para abolir a escravidão.
d) proposição nortista para impedir a expansão para o Oeste.
e) preocupação de Lincoln com uma possível guerra civil.

12. 2 1 4 1 8 5 14.
Entre as pesadas heranças coloniais do Brasil
estavam as enormes desigualdades sociais e a
ausência de direitos dos trabalhadores. Assim,
o tratamento reservado aos imigrantes (trabalhadores livres europeus) pelos grandes proprietários era fortemente influenciado pelo
que era aplicado aos escravizados. Esse panorama pouco alentador não contribuiu para a fixação de imigrantes no Brasil entre 1820 e
1880. Em 1856, por exemplo, colonos suíços se
revoltaram na região de Limeira (São Paulo)
contra a opressão do dono da fazenda em que
trabalhavam, Nicolau Vergueiro. O movimento, conhecido como Revolta de Ibicaba (nome
da fazenda), foi liderado por Thomas Davatz.
A imigração europeia no Brasil só tomou novo
impulso na década de 1880. A rápida industrialização dos Estados Unidos favoreceu sua
propensão à expansão imperialista, que na
América Latina assumiu a forma de dependência em relação aos capitais e às empresas
estadunidenses.

Com base na análise do texto, associada aos conhecimentos sobre o Imperialismo, pode-se afirmar:1
01. O imperialismo europeu do século XIX, em direção à América Latina, foi
possível após estabelecer com os Estados Unidos acordos de limites de
áreas a serem recolonizadas.
02. As pesadas heranças coloniais referidas no texto explicam o limitado número de imigrantes europeus direcionados à Argentina e ao Brasil, no período de 1820 a 1880.
04. Os Estados Unidos, ao se tornarem o país mais industrializado do planeta,
reuniram condições econômicas e políticas para concretizar seu projeto
imperialista, no século XX, em direção à América Latina.
08. O olhar de superioridade dos governos de latifundiários em relação à
multidão de governados de pele mais escura revela o fortalecimento
dos desequilíbrios sociais, ampliados no contexto da dominação imperialista dos Estados Unidos.
16. O número de imigrantes europeus com destino aos Estados Unidos se
intensificou durante a Primeira Grande Guerra, devido à ruralização da
economia europeia.
32. O fortalecimento econômico do Brasil, nas três primeiras décadas do século XX,
motivado pela política de substituição das importações, impediu a presença
imperialista norte-americana no país, durante o período da Guerra Fria.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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Socialismo, guerra e revolução
O proletariado
As condições de vida e trabalho dos operários
na época da Revolução Industrial eram de extrema miséria. A ausência de legislação que protegesse
homens, mulheres e crianças da exploração dos
donos das fábricas permitia todo tipo de abuso e
desmandos. Isso acentuou as contradições entre a
burguesia, camada social favorecida que usufruía
dos novos bens industriais, e o proletariado, camada social que produzia esses bens em condições aviltantes e não podia usufruir deles.
As primeiras reações contra essa situação ocorreram ainda no início do século XIX, com o luddismo (quebra de máquinas). Mas foi apenas em 1837,
com o movimento cartista, que os trabalhadores
obtiveram algumas conquistas. A Carta do Povo,
enviada ao Parlamento inglês pela Associação Geral
dos Operários de Londres, continha reivindicações
como abolição do trabalho infantil e redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, mas elas não
foram atendidas. Entretanto, foram aprovadas leis
que proibiram o trabalho de menores de 9 anos, e
estabeleceu-se que mulheres e crianças não poderiam cumprir uma jornada superior a dez horas. Por
essa época, surgiram por toda a Inglaterra as trade
unions, entidades precursoras dos sindicatos.
De 1864 a 1876, destacou-se a atuação da Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira
Internacional, que pretendia unificar a luta dos trabalhadores no mundo inteiro, reunindo pensadores
de diferentes correntes de ideias.

O liberalismo
O liberalismo surgiu em oposição às ideias
mercantilistas e absolutistas, representando a
doutrina política e econômica própria da camada burguesa. Opunha-se ao controle do Estado
sobre a economia e defendia a liberdade individual como valor supremo.
Já no século XVIII, o escocês Adam Smith, considerado o “pai” do liberalismo econômico, assim
como os fisiocratas franceses, defendia ideias
como a não intervenção do Estado na economia,
a liberdade de mercado como base para a riqueza
de uma nação e a livre concorrência. Destacou-se
ainda a teoria do valor, do inglês David Ricardo,
que associava o capital acumulado à riqueza produzida pelo trabalho.

Os socialismos
Diante das injustiças sofridas pelos trabalhadores e do fortalecimento da burguesia e do conjunto
de ideias que ela defendia, surgiram os teóricos socialistas, propondo reformas e transformações nas
sociedades industriais: eles buscavam justiça social
e desejavam o fim da exploração da classe operária.
Chamamos de socialismo utópico as primeiras
correntes de pensamento socialista que buscavam
condições de vida e trabalho mais satisfatórias
para os operários, baseando-se em transformações morais e espirituais. Os franceses Claude
Saint-Simon e Charles Fourier e o inglês Robert
Owen foram os principais teóricos dessa corrente.
Já o chamado socialismo científico baseava-se no conhecimento histórico e no materialismo.
Karl Marx e Friedrich Engels, seus maiores teóricos, explicitaram o caráter revolucionário do
proletariado e os caminhos que a sociedade percorreria até alcançar o comunismo. Essas ideias
tiveram repercussão mundial e ficaram conhecidas como marxismo.

A contribuição de Marx
Segundo o marxismo, o liberalismo era a ideologia da classe burguesa. Caberia ao método do materialismo histórico analisar as sociedades capitalistas
e criar instrumentos para compreender o capitalismo e as ideias da classe dominante. No livro O capital, obra que abrange pensamentos filosóficos e
econômicos, Marx revela que, na competitividade
inerente ao sistema capitalista, a luta de classes deveria levar à revolução social dos trabalhadores.
Além de sua produção intelectual, Marx esteve
envolvido diretamente com a Associação Internacional dos Trabalhadores, lutando pelo fortalecimento do movimento operário em vários países.
Marx e Engels publicaram, em 1848, o Manifesto
do Partido Comunista.

Anarquismo
Outra proposta de revolução social surgiu ao
mesmo tempo que o socialismo, mas com ideias baseadas na liberdade e contrárias a qualquer forma de
governo: o anarquismo. Para os pensadores dessa
corrente, o Estado deveria ser abolido e a igualdade
social deveria vir acompanhada da liberdade individual. Anticlericais, os anarquistas argumentam que
a organização estatal, assim como o pensamento religioso, legitima a opressão.
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A Primeira Guerra Mundial
Entre o final do século XIX e o começo do século XX, a
tensão entre os países europeus aumentava à medida que
cresciam o nacionalismo e as disputas territoriais. Isso levou as grandes potências europeias a formar alianças militares que garantissem seus interesses e as defendessem
das potências rivais. Esse período ficou conhecido como
paz armada, porque, embora uma relativa paz reinasse
entre os países, os investimentos em armas de guerra e
no poder dos exércitos aumentavam, o que evidenciava a
preparação para um conflito militar.
Na Alemanha recém-unificada, após a guerra Franco
‑Prussiana (1870-1871), o ministro Bismarck e o kaiser
(imperador) Guilherme I firmaram alianças com a Itália,
a Áustria‑Hungria e a Rússia, formando a Tríplice Aliança em 1882.
Os Bálcãs eram uma região instável, localizada no
sudeste europeu. Anteriormente dominados pelos turco-otomanos, eram o centro de disputas entre grandes
potências, como a Áustria-Hungria e a Rússia. No entanto, o nacionalismo dos povos balcânicos crescia, e
eles almejavam a independência política.
A prosperidade industrial e o fortalecimento da política imperialista da Alemanha colocou-a em concorrência direta com a Inglaterra. Essa disputa pode ser
compreendida no contexto da corrida imperialista por
novos territórios na Ásia e na África, que garantiriam o
fornecimento de matérias-primas e o acesso a um mercado consumidor maior. O crescimento alemão e uma
virada na diplomacia do novo kaiser, Guilherme II, levaram a Inglaterra, a França e a Rússia a assinar acordos militares e a formar a Tríplice Entente em 1907. A
partir daí, a corrida armamentista nos países europeus
se acirrou: um conflito armado parecia iminente.

A solução pelas armas
O estopim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
foi o assassinato do herdeiro do trono austro‑húngaro,
o arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na
Bósnia, por nacionalistas sérvios em 1914. Uma a uma,
as nações europeias entraram no conflito seguindo as
alianças militares formadas nos anos anteriores. A guerra
ampliou-se com a entrada do Japão ao lado da Entente, e
do Império Turco-Otomano ao lado da Tríplice Aliança.

O rápido avanço alemão (seguindo o plano Schlieffen)
caracterizou a fase inicial do conflito.
Para manter as posições conquistadas, os exércitos
construíam enormes trincheiras. Com isso, a disputa
por territórios passou a realizar-se palmo a palmo: as
sangrentas batalhas dos exércitos entrincheirados marcariam a segunda fase da Primeira Guerra Mundial.
Assim, após dois anos de conflito, as tropas mostravam-se desgastadas, imundas e cansadas. Milhares de
soldados desertavam e grupos de oposição à guerra cresciam nos países envolvidos.

Socialismo, guerra e revolução

Proudhon foi um pensador francês que defendeu a organização social por meio do cooperativismo e era contrário a qualquer ideia de Estado, ainda que fosse um Estado
comunista. Para ele, a liberdade individual estava acima de
tudo e o comunismo representaria um governo autoritário.
Bakunin, teórico russo, defendia a revolução como
meio para destruir o capitalismo e chegar a uma democracia direta, baseada na autogestão em uma sociedade sem
propriedade privada e sem Estado, na qual os próprios
trabalhadores organizariam e controlariam os meios de
produção, que seriam coletivos. Essas ideias foram chamadas de anarquismo coletivista.

Tecnologia a serviço da morte
A Primeira Guerra Mundial foi o palco para que novas armas e máquinas de guerra fossem testadas e
usadas pela primeira vez. A metralhadora foi aperfeiçoada e forçava a infantaria inimiga a se enterrar nas
trincheiras. Os tanques de guerra desenvolvidos pelos ingleses e franceses eram superiores aos tanques
alemães: atravessavam trincheiras e derrubavam barreiras de arame farpado, o que favorecia os exércitos
da Entente. Armas químicas, como o gás mostarda
e o gás cloro, foram usadas pela primeira vez pelos
exércitos alemães, provocando milhares de mortes.
Submarinos alemães, os U-Boats, também foram usados, torpedeando tanto navios de guerra da Entente
quanto navios mercantes que abasteciam a Inglaterra.
Centenas desses navios mercantes eram estadunidenses, e sua destruição provocou a entrada dos Estados
Unidos no conflito no lado da Entente em 1917. Nos
ares, os aviões eram usados em batalhas aéreas e em
bombardeios às trincheiras, provocando destruição e
causando a morte de milhares de pessoas.

O mundo reorganizado
Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra com
tropas numerosas, armamentos novos e uma indústria
vigorosa capaz de manter o esforço bélico. Ainda em
1917, a Rússia foi sacudida pela Revolução Bolchevique,
que colocou no poder um governo comunista, cujos
representantes assinaram a rendição para a Alemanha
(Tratado de Brest-Litovski) sob duras condições. Os
alemães concentraram então todos os seus esforços na
frente ocidental.
Em 1918, a Alemanha continuava resistindo aos ataques, mas entre outubro e novembro desse ano os impérios Turco-Otomano e Austro-Húngaro se renderam. Para
a Alemanha, o enfraquecimento no campo militar juntava-se às crescentes pressões internas pelo fim da guerra.
As manifestações e greves que assolavam o país tiveram
como consequência a renúncia do kaiser Guilherme II
em 9 de novembro de 1918. A rendição alemã marcou o
fim do conflito armado. No ano seguinte, a paz foi negociada entre os países, mas separadamente. Para os Impérios Austro-Húngaro e Turco-Otomano, a assinatura da
rendição significou a extinção de suas entidades políticas:
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em seus territórios surgiram diversas nações. Para a Alemanha, considerada culpada pela guerra, restava o cumprimento das determinações do Tratado de Versalhes,
documento formulado pelos países vencedores e que impunha pesadas penas aos alemães.

A Revolução Russa
Às vésperas da Revolução, a Rússia era um imenso
império cuja população tinha origens e traços culturais
distintos. Todos viviam sob o domínio de um czar –
na época, Nicolau II, pertencente à dinastia Romanov.
A sociedade era estratificada e marcada pela desigualdade: para um pequeno número de pessoas da aristocracia havia uma imensa maioria de camponeses pobres
que viviam em condições precárias. A industrialização
e a urbanização eram incipientes. A burguesia e os trabalhadores das cidades não tinham acesso à representação ou ao poder político, por isso organizavam-se
clandestinamente em partidos distintos. O poder político estava nas mãos do czar, que governava o Império
com base no absolutismo monárquico de origem divina.
O czarismo russo era mantido graças à presença da polícia política (Okrana), do numeroso exército e do apoio
da Igreja ortodoxa.
Após a guerra contra o Japão (1904-1905), a instabilidade social cresceu. Em 1905, durante uma manifestação popular, centenas de pessoas foram mortas num
episódio conhecido como Domingo Sangrento. A população passou a organizar-se de formas alternativas.
A mais expressiva foram os sovietes, uma espécie de
conselhos de representantes do povo.
A repressão às manifestações foi violenta, mas a crescente instabilidade social e política levou o czar a aprovar as
eleições para a Duma, a Câmara dos Deputados. Essa medida agradou à população; contudo, o czar vetou algumas
propostas da Câmara, como a elaboração de uma Constituição, e dissolveu-a por mais de uma vez.
A oposição política clandestina estava representada
por grupos como o Partido Constitucional Democrático (Kadete), que reunia a elite burguesa; e o Partido
Operário Social-Democrata Russo, que tinha orientação
marxista e estava dividido entre os bolcheviques, liderados por Lênin, que defendiam a via revolucionária, e
os mencheviques, liderados por Julius Martov, que defendiam a via eleitoral e a formação de alianças políticas
para chegar ao poder.

O assalto ao poder
A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial fez
aumentar a miséria no campo e a revolta nas cidades. As
tropas encarregadas de reprimir as manifestações populares recusavam-se a fazê-lo. O aumento das greves operárias contribuía para enfraquecer o governo.
Em fevereiro de 1917, grandes manifestações operárias
levaram ao ressurgimento dos sovietes e à queda do czar.
Formou-se um governo provisório liderado pelos kadetes

que durou poucos meses. O poder foi assumido então por
Alexandre Kerensky, socialista moderado. Os bolcheviques, liderados por Lênin, opunham-se ao governo, com
os slogans Todo o poder aos sovietes e Pão, paz e terra.
Ao lado de Lênin, destacava-se Leon Trotsky, eleito presidente do soviete de Petrogrado, a cidade mais industrializada da Rússia. No dia 25 de outubro de 1917, à frente
de uma insurreição de operários e marinheiros, os bolcheviques tomaram o poder.
Em dezembro de 1917, a Rússia assinou a rendição
diante da Alemanha, por meio do Tratado de Brest-Litovski. A oposição ao governo revolucionário foi organizada com a criação do Exército Branco, liderado
pelos generais czaristas e financiado por diferentes nações
estrangeiras contrarrevolucionárias. Entre 1918 e 1920,
uma violenta Guerra Civil colocou em lados opostos o
Exército Branco e o Exército Vermelho, que, apesar de várias
derrotas, saiu vitorioso devido ao apoio dos camponeses.
Para tentar solucionar os graves problemas econômicos
e sociais, os bolcheviques criaram uma espécie de comunismo de guerra: centralizaram o controle produtivo das
principais empresas e dos setores industriais e impuseram
diversas medidas que visavam melhorar a distribuição de
alimentos e aumentar a produtividade. Contudo, o autoritarismo dessas medidas foi por vezes alvo de protestos,
como na Revolta de Kronstadt em fevereiro de 1921. O
comunismo de guerra mostrou-se incapaz de promover a
modernização da economia e de enfrentar o problema da
baixa produtividade dos campos, das minas e das indústrias. Temendo uma revolta camponesa, o governo soviético introduziu um novo programa de reformas, a Nova
Política Econômica (NEP), que, entre outras medidas,
permitia a formação de empresas privadas nos setores não
estratégicos. Em 1922, foi criada a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), reunindo as diferentes nações que anteriormente formavam o Império Russo.
Após a morte de Lênin, em 1924, os dois líderes mais influentes do Partido Comunista, Trotsky e Stalin, passaram
a disputar o poder. Trotsky defendia a democracia dos
sovietes e a extensão da revolução para outros países.
Stalin pretendia ser possível a construção do “socialismo em um só país”. Stalin eliminou Trotsky e todos os
seus oponentes e estabeleceu um Estado policial e burocrático que esmagou os ideais do socialismo.
A revolução bolchevique de 1917 representou uma
alternativa ao capitalismo para centenas de associações
de trabalhadores em todo mundo; e, com o avanço das
ideias comunistas e o exemplo da Rússia, as camadas
dominantes passaram a intensificar a repressão aos movimentos operários.
Após a vitória da revolução na Rússia, os bolcheviques fundaram a Terceira Internacional Comunista
(Comintern), que, sob o comando do Partido Comunista de Moscou, objetivava uniformizar os movimentos
operários com base no modelo soviético.
Entretanto, alguns grupos esquerdistas preferiram
não se aliar à Comintern, julgando-a uma forma de dominação soviética.
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1. (ESPM-SP) Em conjunto com as grandes transformações econômicas, políticas e sociais do século XIX, surgiram doutrinas e correntes ideológicas. Uma
delas foi o Anarquismo, que pregava:
a) o respeito à propriedade privada, o controle demográfico e a observância da
lei natural da oferta e da procura.
b) a revolução socialista, o controle do Estado pela ditadura do proletariado,
o comunismo.
c) a erradicação do Estado, das classes, das instituições e tradições visando à
imediata instalação do comunismo.
d) a necessidade de um contrato entre os governados e o Estado, o imperativo
da moral e do bem comum como fundamentos do poder político.
e) a religião como instrumento de reforma e justiça social, além da formação
de comunidades coletivistas.

1. Alternativa c.
O anarquismo se diferencia do marxismo,
sobretudo, na questão da autoridade e do
Estado. Enquanto para os marxistas a revolução proletária deve destruir o Estado burguês
e colocar em seu lugar a ditadura do proletariado, para os anarquistas, a supressão do
Estado é tão urgente quanto a das classes sociais. Na perspectiva do marxismo, a ditadura
proletária deveria abrir caminho para o socialismo e, mais tarde, para o comunismo, etapa
na qual o Estado deveria desaparecer. Na perspectiva anarquista, a supressão do Estado seria o ato inaugural, o começo de uma nova sociedade baseada em comunas livres.

2. (Unicamp-SP)
“A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe.
Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a sobe‑
rania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta
substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômi‑
ca da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas,
artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o
seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que
determinam a sua consciência.”

2. Alternativa b.
O texto citado revela a importância atribuída
por Marx e Engels às relações materiais de produção e às classes sociais. Nos termos do materialismo histórico, formulado pelos dois pensadores, essas relações de produção, somadas às
forças produtivas, estão na base da sociedade e
formam sua estrutura, sobre a qual se ergue a
superestrutura, esfera na qual se desenvolvem
as ideologias, as manifestações artísticas, o
Estado, as relações políticas, etc.

Adaptado de Marx, K.; Engels, F. Obras escolhidas. São Paulo: AlfaÔmega, s.d., v. 1, p. 21-23,
301-302.

As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao pensamento
conhecido como:
a) materialismo histórico, que compreende as sociedades humanas a partir
de ideias universais independentes da realidade histórica e social.
b) materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta de classes e
da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção.
c) socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo por meio de
uma revolução e a implantação de uma ditadura do proletariado.
d) socialismo utópico, que defende a reforma do capitalismo, com o fim da
exploração econômica e a abolição do Estado por meio da ação direta.
3. (PUC-RJ) Leia, com atenção, os textos a seguir.
Documento 1:
“Defendi por quarenta anos o mesmo princípio: liberdade em cada
coisa, na religião, na filosofia, na literatura, na indústria, na política; e
por liberdade entendo o triunfo da individualidade, seja sobre a autori‑
dade que gostaria de governar de forma despótica, seja sobre as massas
que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria.”
Documento 2:
“Detesto a comunhão, porque é a negação da liberdade e porque não con‑
cebo a humanidade sem liberdade. Não sou comunista, porque o comunis‑
mo concentra e engole, em benefício do Estado, todas as forças da sociedade;
porque conduz inevitavelmente à concepção da propriedade nas mãos do
Estado, enquanto eu proponho (...) a extinção definitiva do princípio mesmo
da autoridade e tutela, próprios do Estado, o qual, com o pretexto de morali‑
zar e civilizar os homens, conseguiu (...) somente escravizá‑los, persegui-los
e corrompê-los.”
Nos documentos anteriores, estão expressas duas visões da realidade social
elaboradas no século XIX representativas das ideias:
a) do liberalismo e do socialismo utópico.
b) da doutrina social da Igreja e do socialismo científico.
c) do socialismo utópico e do anarquismo.
d) do liberalismo e do anarquismo.
e) da doutrina social da Igreja e do socialismo utópico.

Socialismo, guerra e revolução

Questões

3. Alternativa d.
Os dois textos citados proclamam a liberdade
como bem supremo. Mas enquanto o primeiro
concebe a liberdade como um bem individual (o
triunfo da individualidade), o segundo pensa
em termos de “humanidade”. Ambos também
veem com desconfiança a ação do Estado.
Como bom defensor do liberalismo, o autor do
primeiro texto não propõe sua supressão, mas
deseja o triunfo da individualidade sobre a autoridade despótica e sobre as tentativas de ditadura da maioria. Em contrapartida, o autor
do segundo texto (anarquista) propõe a “extinção definitiva do princípio da autoridade e tutela, próprios do Estado”.
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4. V-V-F-F-V.
No trecho citado do Manifesto do Partido
Comunista, Marx e Engels analisam a ação da
burguesia desde o momento em que se formou
como classe social ainda em uma Europa dominada pelo feudalismo. “Historicamente – afirmam eles no Manifesto –, a burguesia desempenhou um papel revolucionário. Onde quer
que tenha assumido o poder, a burguesia pôs
fim a todas as relações feudais, patriarcais e
idílicas”. O desenvolvimento do capitalismo
mercantil promoveu o crescimento das cidades
e, durante a Revolução Industrial, a burguesia
aproveitou o excedente de mão de obra barata
proporcionado pela expulsão dos camponeses
de suas terras pelo processo de cercamentos.
Esses trabalhadores estavam entre os primeiros operários de fábrica.
5. Alternativa d.
Em sua formação intelectual, Karl Marx foi influenciado principalmente pelo filósofo alemão
Georg Hegel, pelos pensadores socialistas
franceses (que ele chamaria mais tarde de socialistas “utópicos”) e pela economia política
inglesa, sobretudo por Adam Smith e David
Ricardo, dois autores liberais. Ricardo formulou a teoria do valor-trabalho, na qual Marx se
apoiou para formular sua teoria da mais-valia,
núcleo da exploração do trabalhador pelo capitalista. Apesar dessas influências, Marx
construiu sua própria concepção de mundo e
empreendeu a crítica mais profunda e completa da sociedade capitalista.
6. V-V-V-F-V.
O positivismo de Auguste Comte estimulou
realmente as pesquisas científicas, como os
trabalhos do sociólogo Émile Durkheim. Ao
mesmo tempo, a expansão imperialista das potências europeias, o contato com outras culturas e a exacerbação dos nacionalismos dinamizou os estudos históricos. O marxismo, por sua
vez, teve forte incidência sobre o movimento
operário europeu, não só pela crítica teórica
ao capitalismo, mas também por meio de
ações, como a criação da Associação
Internacional dos Trabalhadores (Primeira
Internacional) em 1864. Com a expansão imperialista, foram formuladas novas teses sobre a
pretensa superioridade da “raça branca” e sua
“missão civilizatória”.

4. (UFPB) Karl Marx e Friedrich Engels afirmaram no Manifesto do Partido
Comunista (1848) que “(...) a burguesia submeteu o campo à cidade. Criou
cidades enormes, aumentou tremendamente a população urbana em relação à rural, arrancando assim contingentes consideráveis da população do
embrutecimento da vida rural”.
Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_fontes/ acer_marx/pdf>.
Acesso em: 9 ago. 2011.

Sobre essas transformações históricas e sociais, identifique as afirmativas
corretas.1
 (
A revolução urbana promovida pelos comerciantes propiciou o ressurgimento das cidades.
 (
A expulsão dos camponeses de suas terras criou a primeira geração de
operários de fábrica.
 (
A reordenação demográfica ocorrida nas cidades gerou o crescimento
populacional nas áreas rurais.
 (
A dispersão da população urbana foi substituída pela concentração populacional no campo.
 (
A urbanização e a industrialização das cidades permitiram o surgimento
das metrópoles.
5. (UFPE) O século XIX foi cenário de movimentos políticos que criticaram o capitalismo. Pensadores como Karl Marx defenderam alternativas políticas diferentes e
formularam utopias. Sobre as ideias de Marx, podemos afirmar que elas:
a) ressaltaram a necessidade política de fazer reformas no capitalismo, contudo, sem grandes radicalizações.
b) restringiram-se ao mundo europeu e ao catolicismo da época, marcados
pelo conservadorismo.
c) denunciaram, de forma apaixonada, as injustiças sociais e políticas do capitalismo, sem construir utopias.
d) sofreram influências de algumas ideias do liberalismo, embora construíssem
outra concepção de mundo.
e) fortaleceram a crítica à classe dominante, sem contudo oferecer alternativas políticas para mudar.
6. (UFPE) No século XIX, houve mudanças na forma de pensar as relações políticas e sociais. Observando os acontecimentos da época, nos diversos campos
do saber, podemos assinalar que:1
 (
o pensamento de Auguste Comte se destacou na formulação das pesquisas científicas, com repercussões na cultura internacional, embora não
tenha ficado livre de críticas.
 (
os estudos históricos ganharam dinamismo, com interesses de muitas
nações em formar seus acervos e sedimentar a atividade de intelectuais
especialistas.
 (
as teorias de Marx tiveram presença no movimento dos trabalhadores, incentivando rebeldias e críticas ao capitalismo.
 (
as teses iluministas foram contestadas amplamente, com a crise do liberalismo e a ascensão dos partidos socialistas.
 (
a formação de novos conhecimentos contribuiu também para fortalecer
preconceitos e criar hierarquias sociais violentas.
7. (UFPel-RS) Artigos do Tratado de Versalhes (séc. XX):
“Art. 45 – Alemanha cede à França a propriedade absoluta (...), com di‑
reito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre.
Art. 119 – A Alemanha renuncia, em favor das potências aliadas, a
todos os direitos sobre as colônias ultramarinas.
Art. 171 – Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação
de carros blindados, tanques, ou qualquer outro instrumento que sirva
a objetivos de guerra.
1.

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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Marques, Adhemar Martins et al. História Contemporânea: textos e documentos. São Paulo:
Contexto, 1999.

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o
Tratado de Versalhes:
a) encerrou a 2a Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as
colônias ultramarinas para os países dos Aliados.
b) extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial.
c) estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus,
culminando na 1a Guerra Mundial.
d) permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da
2a Guerra Mundial em quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética.
e) impôs duras sanções à Alemanha, no fim da 1a Guerra Mundial, fazendo
ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país.
8. (UTFPR) Em 1917, o governo czarista russo sofria a oposição de várias forças
políticas, especialmente dos mencheviques e dos bolcheviques. Às dificuldades econômicas e às resistências ao absolutismo dos Romanov somaram-se os efeitos da Primeira Guerra Mundial e as derrotas russas. Em fevereiro
de 1917, o czar Nicolau II foi deposto com a revolução liberal liderada por
Kerensky. Sobre o desenrolar da Revolução Russa e surgimento da URSS é
INCORRETO afirmar que:
a) o governo de Kerensky, ao manter a Rússia na Primeira Guerra, enfraqueceu-se, favorecendo seus opositores, liderados por Lênin, que defendia as
“teses de abril”, sintetizadas no slogan “paz, terra e pão”.
b) em outubro (novembro no calendário gregoriano) de 1917, teve início a Revolução Socialista, liderada por Lênin, que fez o Tratado de Brest-Litovski,
que tirou a Rússia da Primeira Guerra.
c) a resistência nacional e internacional ao governo revolucionário socialista
mergulhou a Rússia numa sangrenta guerra civil, contrapondo os “vermelhos” (revolucionários) contra os “brancos” (monarquistas, reacionários e
imperialistas). Com a vitória dos seguidores de Lênin, o governo socialista
implementou a NEP (Nova Política Econômica), ao mesmo tempo que era
constituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
d) a morte de Lênin, em 1924, abriu a disputa pelo poder soviético entre
Stálin, favorável ao socialismo num só país, e Trotsky, favorável à internacionalização da revolução.
e) Trotsky saiu vitorioso e implantou planos quinquenais de desenvolvimento, nos quais procurou-se a socialização total da economia, ampla
burocratização da administração e a eliminação física dos opositores ao
regime, entre eles, Stálin, assassinado em 1940, no México.
9. (PUC-MG) Em outubro de 1917, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia. A Revolução Russa de 1917 anunciou o fim do capitalismo e o início do
comunismo em escala planetária. Sobre a Revolução Russa e a consolidação
do socialismo soviético, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
a) Revelou-se um movimento de caráter radical, visto que morreram milhares
de homens defendendo suas posições e impondo um sacrifício à população russa em nome de uma revolução social.
b) Foi um movimento de ruptura no processo do antigo Império Russo. A demolição quase instantânea do regime czarista significou uma mudança no
destino da Rússia e da Europa.
c) Revelou-se como um movimento perverso. A ascensão do comunismo demonstrou um socialismo com regime autoritário comparável aos governos
totalitários da Europa.
d) Foi um movimento isolado no processo de modernização da Rússia empreendido pelo Czar, refletiu os anseios do grupo dos camponeses pela coletivização
da terra.

7. Alternativa e.
Inspirado pelo revanchismo das nações vencedoras, o Tratado de Versalhes encerrou a
Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Vencida
nos campos de batalha, a Alemanha foi humilhada e obrigada a aceitar duras sanções. Com
o sentimento de identidade nacional ferido,
muitos alemães se tornaram receptivos a um
discurso ultranacionalista que resgatasse a
grandeza da nação alemã, as tradições germânicas e o orgulho de ser alemães, e insuflasse
na população ideias de superioridade racial e
de direitos a um território que reunisse todos
os alemães. Esse discurso se formou no decorrer dos anos 1920 e se consubstanciou no
Partido Nazista.

Socialismo, guerra e revolução

Art. 232 – A Alemanha se compromete a reparar todos os danos cau‑
sados à população civil das potências aliadas e a seus bens.”

8. Alternativa e.
A revolução de fevereiro de 1917 na Rússia não
teve propriamente líderes, foi um movimento
insurrecional dos trabalhadores de Petrogrado
que provocou a abdicação do czar. Kerensky,
de tendência socialista moderada (e não liberal)
era deputado na Duma (Parlamento) . Com a
queda do czar, formou-se um Governo
Provisório liderado pelo príncipe Georgy Lvov.
Nomeado ministro da Justiça e, depois, da
Guerra, somente em julho de 1917, Kerensky
assumiria o posto de primeiro-ministro. As
Teses de Abril, propostas por Lênin, tinham sua
síntese na palavra de ordem “Todo o poder
aos soviets!”. A alternativa e é incorreta porque na disputa que se seguiu à morte de
Lênin, em 1924, o vitorioso foi Stalin e não
Trotsky. A vitória de Stalin abriu caminho para
a transformação do Estado soviético em um
Estado totalitário, burocrático e policial.
9. Alternativa d.
A Revolução Russa de outubro de 1917 (novembro pelo calendário gregoriano) mobilizou
ideais de igualdade e justiça social, descortinando um mundo de bem-estar, de fraternidade
e solidariedade sob a égide do socialismo.
Essa expectativa, contudo, se viu frustrada
com o advento do stalinismo, que extinguiu as
liberdades, sufocou as oposições, assassinou
milhares de dissidentes e implantou um Estado
totalitário, no qual até mesmo a vida privada
das pessoas era vigiada pela polícia secreta. A
alternativa d é incorreta porque a revolução
não foi um movimento empreendido pelo czar
e porque os camponeses não ansiavam pela
coletivização da terra.
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A Primeira República no Brasil
A proclamação da República
Os anos 1870 no Brasil foram marcados por
uma crescente insatisfação contra a monarquia.
Por essa época, foram lançados no Rio de Janeiro o jornal A República e o Manifesto Republicano.
Logo depois, foi criado o Partido Republicano de
São Paulo. Aos poucos, a Campanha Republicana chegou aos quartéis, onde muitos oficiais eram
positivistas e favoráveis à República.
Assim, em 15 de novembro de 1889, a República era proclamada no Rio de Janeiro pelo marechal Deodoro da Fonseca, à frente de uma tropa
de soldados. Formou-se, então, um Governo Provisório presidido pelo marechal Deodoro, que expulsou do país o ex-imperador dom Pedro II.
Para ministro da Fazenda, Deodoro nomeou
Rui Barbosa, que implementou medidas para
estimular a instalação de novas empresas e indústrias, autorizando bancos particulares a emitir papel-moeda. Essa política ficou conhecida
como Encilhamento. Entretanto, a abertura de
empresas fantasmas e a especulação financeira
provocaram uma crise econômica e muitos empresários declararam falência. Rui Barbosa se
demitiu do ministério.
Em 1891, foi aprovada uma nova Constituição
pela Assembleia Constituinte. Estabeleceu-se a separação entre o Estado e a Igreja, o direito de voto
para os homens alfabetizados e maiores de 21 anos,
a forma de governo republicana, etc.
A própria Assembleia elegeu indiretamente os
marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto
para a presidência e vice-presidência da República.
Em novembro de 1891, contudo, pressões do Congresso Nacional e uma rebelião na Marinha levaram
Deodoro a renunciar. Floriano assumiu o governo.
Uma vez na presidência, Floriano teve de enfrentar duas rebeliões: a Revolta da Armada (ou
da Marinha), no Rio de Janeiro, e a Revolta Federalista, no Rio Grande do Sul, ambas em 1893.
Conhecidos como maragatos, os federalistas
gaúchos pegaram em armas contra o governador
do estado, Júlio de Castilhos, aliado de Floriano
Peixoto. Eles se opunham às sucessivas reeleições
de Castilhos e protestavam contra o centralismo do
governo gaúcho. No Rio de Janeiro, a Revolta da
Armada foi resultado das disputas entre a Marinha

e o Exército e da reivindicação de eleições para a
presidência da República feitas pelo almirante Custódio de Melo. Em 1894, a rebelião foi extinta pelas
tropas do governo.

A República oligárquica
Floriano governou até 1894, quando foi eleito
pelo voto direto para a presidência da República,
o civil Prudente de Morais (1894-1898), do Partido Republicano Paulista (PRP). Prudente deu
início a uma longa sequência de presidentes civis
ligados à cafeicultura de São Paulo e Minas Gerais.
Logo no começo de seu mandato, negociou um
acordo de paz com os federalistas do Rio Grande
do Sul. Na Bahia, porém, a Revolta de Canudos
foi mais difícil de resolver. O líder da rebelião era
Antônio Conselheiro, acusado de monarquista e
fanático religioso. À frente de milhares de sertanejos, ele construiu o arraial de Belo Monte e resistiu
a diversas expedições do Exército. A última delas
destruiu Canudos em 1897.
O sucessor de Prudente de Morais foi Campos Sales (1898-1902), outro representante do
PRP. Sob seu governo, foi estabelecida a alternância no poder dos partidos Republicano Paulista e Republicano Mineiro (PRM). Não havia na
época partidos nacionais. Cada estado tinha seu
próprio Partido Republicano. Assim, o governo
central deveria ser ocupado ora pelo PRP, ora
pelo PRM. Essa alternância, que foi quebrada algumas vezes, ficou conhecida como política do
café com leite.
Outra característica do governo Campos Sales
foi um grande acordo com os chefes de governo dos estados, pelo qual o presidente apoiaria
os candidatos dos governos estaduais nas eleições
locais, recebendo em troca o apoio desses governos ao candidato do governo central nas eleições
presidenciais. Esse acordo ficou conhecido como
Política dos Governadores.
A base dessa política estava nos coronéis,
chefes políticos do interior (geralmente latifundiários ou comerciantes) que garantiam a vitória
do governo nas eleições regionais. Isso era possível porque o voto não era secreto, o chefe político sabia em quem votava cada pessoa do lugar.
Assim, ele arregimentava os eleitores para votar
nos seus candidatos. Eram os currais eleitorais,
garantidos pelo voto de cabresto.
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A modernização autoritária
Rodrigues Alves (1902-1906), sucessor de Campos
Sales, começou o processo de modernização do porto e
do centro urbano do Rio de Janeiro, capital da República na época. O prefeito da cidade, Pereira Passos, iniciou
os novos projetos urbanísticos com a abertura de largas
avenidas na região central. Para isso, muitos cortiços e
casarões foram derrubados, o que ficou conhecido como
Bota Abaixo.
Na área da saúde, por meio de brigadas sanitaristas
criadas pelo médico Oswaldo Cruz, as epidemias de
peste bubônica e febre amarela foram debeladas. Com
a lei de vacinação obrigatória, aprovada pelo Congresso
Nacional em 1904, Oswaldo Cruz tentou erradicar a varíola. Contudo, havia grande insatisfação por parte da
população: a violência do processo do Bota Abaixo e das
brigadas sanitaristas, assim como a obrigatoriedade da
vacinação, teve como consequência o levante popular
conhecido como Revolta da Vacina, em 10 de novembro de 1904. O confronto com o exército deixou dezenas de mortos e feridos, e centenas de presos.
Em 1906, a economia cafeeira encontrava-se em
grave crise. A produção de café era superior ao consumo mundial, o que fazia despencar seu preço no
mercado. Para contornar o problema, fazendeiros de
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reuniram-se numa cidade do interior paulista e criaram o Convênio de Taubaté, a partir do qual seriam tomadas
as seguintes medidas: solicitação de empréstimos estrangeiros no valor de 15 milhões de libras esterlinas;
criação de estoques reguladores para armazenar o
café excedente, a fim de evitar rebaixamento do produto; estabelecimento de um valor mínimo por saca
de café produzida.
No setor industrial, as indústrias de bens de consumo cresciam nas cidades, mas ainda havia carência de
indústrias de transformação que exigiam maiores investimentos, como a metalurgia e a siderurgia.
No âmbito social, os operários, que eram, em sua
maioria, imigrantes europeus, começaram a se organizar em Ligas Operárias, passando a exigir melhores
condições de trabalho. Em 1917, houve uma greve geral na cidade de São Paulo, na qual se reivindicava uma
jornada de trabalho de oito horas.

O modelo em crise
Durante as eleições de 1910, a campanha civilista de
Rui Barbosa foi derrotada, e o Marechal Hermes da Fonseca elegeu-se presidente (1910-1914), marcando a volta
dos militares ao poder. Foi o primeiro abalo da política do
café com leite.
Nesse mesmo ano, após a posse do novo presidente, ocorreu a Revolta da Chibata. Liderados por João
Cândido, o Almirante Negro, marinheiros se rebelaram
contra seus oficiais, exigindo o fim dos castigos físicos e melhores condições de trabalho e de alimentação.
Os revoltosos ameaçavam bombardear a capital federal
caso não fossem atendidos, mas, em seguida, as lideranças do movimento foram presas.
Após reprimir a Revolta da Chibata, Hermes da Fonseca nomeou diversos militares para o cargo de governador.
Essa manobra ficou conhecida como política das salvações nacionais. Nesse contexto, crescia a oposição das
oligarquias regionais e revoltas abalavam o poder federal.
No Nordeste, bandos de cangaceiros armados ameaçavam
a ordem e o poder dos coronéis locais. O bando de Lampião, Maria Bonita e Corisco, já nos anos 1920 e 1930, é o
mais conhecido desses grupos. O cangaço só foi completamente controlado pelo Estado em 1940.
A zona de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina e
os projetos de construção de ferrovias na região marcam
o contexto histórico da Revolta do Contestado (1911
‑1915). O líder religioso da comunidade Monarquia Celeste, José Maria, e seus seguidores foram reprimidos com
violência pelo governo federal, que enviou um grande contingente de soldados e armamentos. A resistência durou
cinco anos e mais de 20 mil pessoas morreram.
Venceslau Brás governou de 1914 a 1918, período
que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, cujos
efeitos foram sentidos no Brasil. Aumento dos preços dos
alimentos, inflação e crescimento da insatisfação popular,
entre outros fatores, provocaram a greve geral de 1917,
em São Paulo. Esse movimento popular mostrou que diversas tendências políticas – comunismo, socialismo e
anarquismo – ganhavam espaço entre os trabalhadores.
O governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) foi marcado pela oposição dos militares à política das oligarquias estaduais. Já a eleição de Artur Bernardes para a
presidência, em 1921, estabelece o início do Tenentismo, movimento de oficiais de baixa patente que reivindicavam mudanças políticas e confrontavam a ordem
estabelecida pelas oligarquias no poder. Uma rebelião
que ficou conhecida como Revolta do Forte de Copacabana tentou evitar a posse de Artur Bernardes na presidência em 1922: 17 militares e um civil enfrentaram
as tropas do governo nas ruas da capital, mas acabaram
derrotados. Em 1924, ocorreu a Revolução Paulista,
envolvendo militares em São Paulo; esse movimento
culminou na histórica marcha de mais de 20 mil quilômetros pelo interior do Brasil – a Coluna Prestes, liderada por Luís Carlos Prestes. Os militares revoltosos
buscavam apoio popular contra o governo. Em 1927,
sem apoio e sem reforços, a Coluna foi desfeita.

A Primeira República no Brasil

Os coronéis estavam ligados aos líderes políticos de
cada estado por meio dos Partidos Republicanos. Juntos,
eles formavam oligarquias estaduais que se eternizavam
no poder.
Outra prática comum, a degola, consistia em impedir
que candidatos da oposição tomassem posse. Isso porque
havia no Congresso Nacional uma Comissão de Verificação de Poderes, controlada pelo governo, que determinava quem deveria ter o mandato reconhecido. O candidato
eleito que não apoiasse as oligarquias no governo corria o
risco de não poder tomar posse do cargo.
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Questões
1. (Unesp) A Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil entre 1924 e 1927, associa-se:
a) ao florianismo, do qual se originou, e ao repúdio às fraudes eleitorais da
Primeira República.
b) à tentativa de implantação de um poder popular, expressa na defesa de
pressupostos marxistas.
c) ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e à tentativa de derrubar o
presidente Artur Bernardes.
d) à crítica ao caráter oligárquico da Primeira República e ao apoio à candidatura presidencial de Getúlio Vargas.
e) ao esforço de implantação de um regime militar e à primeira mobilização
política de massas na história brasileira.

2. Alternativa d.
O contexto político, social e econômico no qual
surgiu o cangaço foi o do mandonismo na região sertaneja do Nordeste, em cuja base estavam as relações de poder impostas pelos
grandes latifundiários. Eles eram chamados de
coronéis, o que por si só traduz as relações
hierárquicas entre eles e seus comandados,
muitos dos quais eram moradores e agregados
de suas fazendas. Essas relações de poder tinham em uma ponta o grande proprietário rural e na outra uma população extremamente
pobre e desassistida pelo poder público.
Nessas condições, formaram-se grupos que
rompiam os limites da legalidade imposta e
aderiam ao banditismo, incendiando o imaginário popular.

2. (Uerj)
Direitos AbaFilm e Sociedade do Cangaço, Foto: B. Abrahão

1. Alternativa c.
A Coluna Prestes foi resultado de duas insurreições tenentistas ocorridas em meados de
1924. Uma delas chegou a ocupar a cidade de
São Paulo por alguns dias. A outra eclodiu no
Rio Grande do Sul, onde estava o capitão Luís
Carlos Prestes. Depois de combater por algum
tempo as tropas do governo, os insurrectos
das duas rebeliões marcharam para o interior
e convergiram para a região de Foz do Iguaçu.
Do encontro dos dois grupos surgiu a Coluna
Prestes, que percorreu o interior do país à
procura de apoio para derrubar o governo de
Artur Bernardes.

Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br>.
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Fonte: <http://pt.wikipedia.org>.

O cangaço representou uma manifestação popular favorecida, basicamente,
pela seguinte característica da conjuntura social e política da época:
a) cidadania restringida pelo voto censitário.
b) analfabetismo predominante nas áreas rurais.
c) criminalidade oriunda das taxas de desemprego.
d) hierarquização derivada da concentração fundiária.
3. (Uerj)

“Cheio de apreensões e receios despontou o dia de ontem, 14 de novembro de 1904. Muito cedo tiveram início os tumultos e depredações.
Foi grande o tiroteio que se travou. Estavam formadas em toda a rua do
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Jornal do Comércio, 15 nov. 1904. Adaptado de: Nosso Século (1900-1910). São Paulo: Abril
Cultural, 1980.

“O progresso envaidecera a cidade vestida de novo, principalmente
inundada de claridade, com jornais nervosos que a convenciam de ser a
mais bela do mundo. Era a transição da cidade doente para a maravilhosa.”
Calmon, Pedro (historiador 1902-1985). Adaptado de: Nosso Século (1900-1910). São Paulo:
Abril Cultural, 1980.

Os textos referem-se aos efeitos da gestão do prefeito Pereira Passos (1902
‑1906), momento em que a cidade do Rio de Janeiro passou por uma de suas
mais importantes reformas urbanas. Uma intervenção de destaque foi a abertura da avenida Central, hoje avenida Rio Branco, provocando não só elogios,
como também conflitos sociais. A principal motivação para esses conflitos
esteve relacionada à:
a) restrição ao comércio popular.
b) devastação de áreas florestais.
c) demolição de moradias coletivas.
d) elevação das tarifas de transporte.
4. (Unicamp-SP)
“A reação popular conhecida como Revolta da Vacina se distinguiu
pelo trágico desencontro de boas intenções: as de Oswaldo Cruz e as da
população. Mas em nenhum momento podemos acusar o povo de falta
de clareza sobre o que acontecia à sua volta. Ele tinha noção clara dos
limites da ação do Estado.”
Adaptado de: Carvalho, José Murilo de. Abaixo a vacina! Revista Nossa História, ano 2, n. 13,
p. 74, nov. 2004.

3. Alternativa c.
A demolição de moradias coletivas (os “cortiços”) causou tensão entre seus moradores,
condenados a abandonar suas residências e a
se fixar na periferia da cidade. Entretanto, o
que provocou os “tumultos e depredações” a
que se refere o primeiro texto citado foi a
aprovação da Lei da Vacina Obrigatória pelo
Congresso Nacional em outubro de 1904. Em
resposta, a população pobre do Rio de Janeiro
se rebelou em novembro na Revolta da Vacina.

A Primeira República no Brasil

Regente, estreita e cheia de casas velhas, grandes e fortes barricadas feitas
de montões de pedras, sacos de areia, bondes virados, postes e pedaços de
madeira arrancados às casas e às obras da avenida Passos.”

4. Alternativa b.
A Revolta da Vacina eclodiu em novembro de
1904 no Rio de Janeiro como resultado da acumulação de tensões entre as camadas pobres
da população carioca, descontentes com a demolição de suas residências no centro da cidade para a construção da Avenida Central, reforma conhecida popularmente como Bota
Abaixo. A tensão chegou ao auge quando o
Congresso Nacional aprovou a Lei da Vacina
Obrigatória, em outubro de 1904, e o governo
tentou promover a vacinação de forma autoritária e invasiva.
5. Alternativa a.
Entre os resquícios do escravismo incrustados
na sociedade brasileira após a abolição da escravidão estavam os castigos físicos impostos
aos marinheiros da armada. Um desses castigos consistia em chibatadas nas costas nuas
do marinheiro considerado faltoso. Daí o nome
Revolta da Chibata.

A Revolta da Vacina pode ser considerada como uma reação popular contra a
ação do Estado porque:
a) o povo não se revoltava contra a obrigatoriedade da vacinação, mas contra
os meios violentos pelos quais o Estado a executava, demolindo cortiços e
expulsando os pobres para os morros.
b) o povo se revoltava contra certas medidas do governo, como a expulsão de
moradores e a demolição de cortiços para a abertura de avenidas, e a vacinação obrigatória, realizada com intervenção violenta da polícia.
c) o povo se revoltava contra a ação do Estado, por considerá-la um desrespeito
à moral das famílias, embora desejasse a vacinação gratuita e obrigatória.
d) o povo se revoltava contra a obrigatoriedade da vacinação porque essa
medida era tomada por um governo ditatorial, que fechou o congresso nacional e ficou conhecido como “república da espada”.
5. (Uerj)

“Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, mandamos
esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros
brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos
facilitam. Tem Vossa Excelência 12 horas para mandar-nos a resposta
satisfatória, sob pena de ver a Pátria aniquilada.”
Adaptado do memorial enviado pelos marinheiros ao presidente Hermes da Fonseca, em
1910. In: Maranhão, Ricardo; Mendes Junior, Antônio. Brasil história: texto e consulta.
São Paulo: Brasiliense, 1983.

Os participantes da Revolta da Chibata (1910-1911) exigiam direitos de cidadania garantidos pela Constituição da época. As limitações ao pleno exercício
desses direitos, na Primeira República, foram causadas pela permanência de:
a) hierarquias sociais herdadas do escravismo.
b) privilégios econômicos mantidos pelo Exército.
c) dissidências políticas relacionadas ao federalismo.
d) preconceitos étnicos justificados pelas teorias científicas.
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A ascensão do totalitarismo
A crise do liberalismo
Após a Primeira Guerra Mundial, enquanto os
países europeus se recuperavam das perdas sofridas, a economia dos Estados Unidos crescia
em ritmo acelerado. Novas técnicas e formas de
organização do trabalho, como o fordismo e o
taylorismo, faziam crescer a produtividade e
aceleravam ainda mais a expansão econômica.
Essa expansão estimulava o consumo das camadas média e alta da população. Nascia a cultura do consumismo e o American way of life (modo
americano de vida). Mas a prosperidade não chegava para todos. Cerca de 90% da renda ficava nas
mãos de 13% da população. Para a grande maioria, restavam apenas 10%.

A crise de 1929
Em fins dos anos 1920, o crescimento dos Estados Unidos foi interrompido: externamente, pela recuperação das economias europeias; internamente,
pelo mercado, limitado pela pobreza de grande parte da população. Não obstante, o ritmo de produção
continuou o mesmo. Em pouco tempo, o aumento
dos estoques baixou o preço dos produtos, gerando
uma crise de superprodução. Muitos agricultores e
empresários estavam endividados pelo crédito fácil.
A especulação financeira não condizia com os valores
reais das ações. Em outubro de 1929, os rumores de
crise provocaram uma corrida para a venda de ações
e a Bolsa de Valores de Nova York quebrou.
Milhares de empresas faliram, provocando o
desemprego de milhões de trabalhadores. Tinha
início a Grande Depressão, que piorou nos anos
seguintes e se propagou para os outros países capitalistas. Em 1932, Franklin Roosevelt, do Partido Democrata, foi eleito presidente e lançou o
New Deal (Novo Acordo), conjunto de medidas
inspiradas nas ideias do economista inglês John
Maynard Keynes: desvalorização do dólar para
estimular as exportações; obras públicas para gerar empregos; assistência social; concessão de direitos aos trabalhadores, etc.
Com essas medidas, a economia estadunidense
começou a se recuperar a partir de 1939.

A URSS sob o stalinismo
Isolada do mundo capitalista, a União Soviética
não foi afetada pela Grande Depressão. Em 1927,

vigorava no país a Nova Política Econômica
(NEP), que permitia o lucro individual e a propriedade privada dentro de certos limites. Em 1928, o
governo soviético, sob a liderança de Stalin, extinguiu a NEP e deu início à implantação dos Planos
Quinquenais. Esses planos estabeleceram como
prioridade o desenvolvimento da indústria pesada
(siderurgia, metalurgia, petroquímica, etc.) e a coletivização forçada da agricultura. Foram adotadas
então duas formas de grandes propriedades coletivas da terra: Kolkhoses – cooperativas cujos
lucros eram divididos entre o Estado e os camponeses; e Sovkhozes – fazendas estatais.
O primeiro Plano Quinquenal teve validade até
1932. Após ele, seguiram-se outros. O custo social desses planos foi muito alto, principalmente
no campo. Milhões de camponeses foram mortos
pelo simples fato de não aceitarem a coletivização
forçada das terras.
Ao mesmo tempo, Stalin, que exercia o cargo
de secretário-geral do Partido Comunista Soviético, reprimiu duramente todos os seus opositores.
Por volta de 1940, todos os líderes da Revolução
de 1917 haviam sido executados, depois de processos sumários nos quais eram acusados de alta
traição. Esses processos eram fundados em mentiras criadas para justificar as condenações a trabalhos forçados e à pena capital. Refugiado no
México, Leon Trotsky foi assassinado a mando de
Stalin em 1940.
Senhor absoluto do poder, Stalin estabeleceu
uma ditadura policial e burocrática distante dos
ideais de Marx, Engels e outros socialistas. Instaurou-se então um Estado totalitário, cujo poder era exercido por uma burocracia apoiada em
um partido único. Não havia liberdade de imprensa. As greves estavam proibidas. Não havia
liberdade de expressão nem de organização, e a
própria vida privada das pessoas era vigiada pela
polícia política.
Em contraste com o terror sob o qual vivia a
população, a propaganda soviética procurava
transmitir a ideia de que uma sociedade igualitária estava em construção. As desigualdades, porém, permaneciam: funcionários do Estado e do
Partido recebiam altos salários, enquanto a maioria da população camponesa e operária vivia em
condições precárias.
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Após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução
Russa, a Europa atravessou um período de muitas incertezas. Alguns países adotaram totalitarismos de direita, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na
Itália. Na União Soviética, estabeleceu-se um totalitarismo de esquerda, o stalinismo.
O totalitarismo não foi uma forma de autoritarismo como outras. Entre suas principais características
estavam o partido único, a supressão das liberdades,
o desrespeito aos direitos humanos, a capacidade de
mobilizar as massas por meio de uma propaganda ideológica sistemática, o culto aos chefes, a repressão contra
toda oposição, o emprego da tortura como forma de dominação, os campos de trabalho forçado e o controle da
vida particular das pessoas.
No caso do totalitarismo de direita, o anticomunismo foi um dos componentes centrais da ideologia dominante. A repressão aos socialistas e comunistas foi
extremamente violenta. Na Alemanha, isso foi acompanhado pelo mito da superioridade racial do povo
alemão e pela perseguição dos que eram considerados “degenerados” ou “inferiores”, especialmente os
judeus. Além do antissemitismo, o nazismo defendia
a teoria do espaço vital, que justificaria a conquista
de novos territórios.

O fascismo na Itália
O totalitarismo de direita recebeu a designação geral de fascismo. Mais especificamente, a palavra está
ligada a um fenômeno político ocorrido na Itália com
a fundação do Partido Nacional Fascista em 1921.
Depois da Marcha sobre Roma, organizada pelos
fascistas em 1922, abriu-se o caminho para a ascensão de Benito Mussolini, seu líder, ao poder. De fato,
ainda em 1922, o rei Vitor Emanuel III nomeou Mussolini para o cargo de primeiro-ministro.
Chamado de duce (líder) por seus seguidores, Mussolini
passou a reprimir e perseguir seus opositores e a governar
o país com mão de ferro. A propaganda e o discurso fascista associavam os novos tempos às glórias do antigo Império Romano. Mussolini implementou uma legislação trabalhista baseada no corporativismo, a Carta del Lavoro,
na qual o Estado assumia o papel principal; assinou com
a Igreja católica o Tratado de Latrão, reconhecendo a soberania do papado sobre o Estado do Vaticano; em 1935,
ordenou a invasão da Etiópia.

O nazismo na Alemanha
Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou a adotar o sistema republicano parlamentarista (o imperador havia abdicado). Esse regime foi chamado de República de Weimar.

O contexto político era muito conturbado. Dois grupos disputavam o poder: os comunistas, que promoveram uma insurreição fracassada em 1919, e os paramilitares de extrema direita financiados por grandes
industriais.
A economia também sofria os efeitos da Primeira
Guerra Mundial e das duras condições do Tratado de Versalhes, que pôs fim ao conflito. A crise capitalista de 1929
aprofundou os problemas sociais e econômicos do país.
Esse contexto criou condições para a ascensão do Partido Nazista.
Liderado por Adolf Hitler, esse partido originou-se
do Partido Trabalhista Alemão. Hitler ingressou no grupo em 1919, modificou seu nome para Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães e impôs a ele
suas ideias. Em 1923, os nazistas tentaram chegar ao
poder por meio de um golpe fracassado – o Putsch de
Munique. Hitler foi preso e escreveu no cárcere o livro
Mein kampf (Minha luta), no qual expunha suas ideias
racistas, antissemitas e anticomunistas, além de sua teoria do “espaço vital”.
No começo dos anos 1930, o Partido Nazista já contava com milhares de adeptos provenientes, sobretudo,
da classe média e da burguesia, que viam nele uma garantia de proteção contra o “perigo do comunismo”.
A propaganda nazista e a divisão entre comunistas e socialistas permitiram que, nas eleições parlamentares de 1932, o partido de Hitler obtivesse 37%
dos votos. Em 1933, Hitler foi nomeado para o cargo de chanceler (primeiro-ministro) pelo presidente
Hindenburg.
Após a morte de Hindenburg, em 1934, Hitler acumulou as funções de presidente e chanceler. Tornou-se,
assim, o führer (líder) do povo alemão, inaugurando o
Terceiro Reich (Império) da Alemanha.
Em 1935, foram aprovadas as Leis de Nuremberg,
que estabeleciam a inferioridade dos judeus e proibiam-nos de casar-se com não judeus e de ter empregados
alemães. Na sequência, eles foram segregados em guetos e enviados a campos de concentração e extermínio.
Mais de 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos e
comunistas, seriam mortos nesses campos.

A ascenção do totalitarismo

O totalitarismo

A Guerra Civil Espanhola
Em 1936, uma aliança de partidos de esquerda, a
Frente Popular, venceu as eleições na Espanha e assumiu o poder. Seu programa de reformas sociais não
agradava às elites, que reagiram com uma rebelião comandada pelo general Francisco Franco, apoiado pela
Alemanha nazista. Para ajudar o governo republicano,
formaram-se brigadas internacionais, compostas de
militantes de esquerda de diversos países. A Guerra Civil Espanhola terminou em 1939 com a vitória de Franco, que impôs uma ditadura fascista.
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Questões
1. Alternativa d.
Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos
Estados Unidos em plena depressão econômica, com milhões de trabalhadores desempregados. No discurso citado, ele tenta encarar a
realidade de frente e preparar os cidadãos estadunidenses para sua política de recuperação,
conhecida como New Deal.
2. Alternativa b.
O fordismo introduziu na indústria automobilística estadunidense a linha de montagem e a
produção em série a que faz referência a obra
de Andy Warhol.

2. (Uerj) Andy Warhol (1928-1987) é um artista conhecido por criações que
abordaram valores da sociedade de consumo; em especial, o uso e o abuso da
repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as
latas de sopa Campbell’s, de 1962.
Museu de Arte Moderna, Nova York.
Fotografia: Alamy/Other Images

3. Alternativa a.
A União Soviética conseguiu escapar praticamente ilesa da crise da economia capitalista
iniciada em 1929. No ano anterior, começara a
ser implementado o Primeiro Plano
Quinquenal, que estabeleceu metas de produção para toda a economia soviética. Um dos
objetivos do Plano era justamente a industrialização acelerada. A ênfase, porém foi colocada na produção de máquinas e equipamentos
(bens de capital), em detrimento da produção
de bens de consumo. Em longo prazo, porém,
essa escolha, além de outras, como o excesso
de burocratismo, travou o desenvolvimento
econômico e tecnológico da União Soviética,
colocando-a atrás da expansão capitalista
após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

1. (IFSP) Em seu discurso de posse, em 1933, o presidente dos EUA, Franklin
Delano Roosevelt, tentou encorajar seus compatriotas: “O único medo que
devemos ter é do próprio temor. Uma multidão de cidadãos desempregados
enfrenta o grave problema da subsistência e um número igualmente grande
recebe pequeno salário pelo seu trabalho. Somente um otimista pode negar
as realidades sombrias do momento”.
O problema que atemorizava os EUA, cujos efeitos foram desemprego e baixos
salários, referido pelo presidente Roosevelt, era:
a) a Primeira Guerra Mundial, em que os EUA lutaram ao lado da Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança, obtendo a vitória após três anos de combate. Entretanto, a vitória não trouxe crescimento econômico, mas, sim,
desemprego e fome.
b) a Segunda Guerra Mundial, quando os norte-americanos lutaram ao lado
dos Aliados contra o eixo nazifascista. Embora vencedores, o ônus financeiro da guerra foi muito pesado.
c) a Guerra do Vietnã, quando os EUA apoiaram o Vietnã do Sul contra o avanço
comunista do Vietnã do Norte, tendo gasto milhões de dólares em uma guerra
infrutífera.
d) a depressão de 1929, causada pela existência de uma superprodução,
acompanhada de um subconsumo, crise típica de um Estado Liberal.
e) a primeira Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e os EUA,
na defesa de seus interesses petrolíferos, invadiram o Iraque na defesa de
seu pequeno estado aliado.

Fonte: <www.moma.org>.

O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da
organização da produção industrial representados neste trabalho de Warhol
estão apontados em:
a) taylorismo – produção flexível.
b) fordismo – produção em série.
c) toyotismo – fragmentação da produção.
d) neofordismo – terceirização da produção.
3. (Unemat-MT) Em outubro de 2009, completou 80 anos uma das maiores crises da economia capitalista, conhecida como “Queda da Bolsa de Nova York
de 1929”, cujas implicações tiveram proporções globais.
A partir dessa informação, assinale a alternativa incorreta.
a) Na União Soviética, a crise de 1929 teve um impacto avassalador, impedindo
que este país colocasse em prática o seu programa de rápida industrialização
e estabilidade econômica.
b) Esta crise reduziu drasticamente os empréstimos norte-americanos e com
isso agravou ainda mais a situação dos países europeus que estavam se recuperando dos excessivos gastos com a 1a Guerra Mundial.
c) Os países da América Latina como o Brasil, que dependiam da exportação
de matérias-primas e alimentos, reduziram fortemente o seu comércio com
os países industrializados.
120

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_118A123.indd 120

26/02/14 14:34

4. (PUC-RS) Inicialmente favorecida pelas condições internacionais do pós-Primeira Guerra, a economia dos Estados Unidos conheceu um período de
forte expansão e euforia nos anos 1920. Todavia, ao final dessa década, o
país seria um dos focos da crise mundial de 1929 e da Grande Depressão que
a seguiu. Um dos motivos dessa violenta reversão de expectativas foi:
a) a falência das principais medidas estabilizadoras do New Deal.
b) a política antitruste determinada pela Sociedade das Nações.
c) a perda de mercados devido à descolonização afro‑asiática.
d) a superprodução no setor primário dos Estados Unidos.
e) o crescimento da dívida norte-americana em relação às principais potências
europeias.
5. (UFMG) Considerando-se a crise econômica mundial, iniciada em 1929 com
a quebra da Bolsa de Nova York, é correto afirmar que:
a) a Alemanha sofreu impacto imediato e violento desse evento, em razão dos
laços econômicos estreitos que vinha mantendo com os Estados Unidos.
b) a escassez de matérias-primas e de crédito, entre outras causas do crash norte-americano, muito contribuiu, na época, para alimentar a espiral inflacionária.
c) a URSS foi um dos países atingidos por esse evento, pois a recessão no
mundo capitalista prejudicou as exportações de petróleo do país.
d) os países da América do Sul sentiram os efeitos desse evento, devido à repatriação do capital estrangeiro anteriormente investido nessa região.
6. (UEL-PR) Sobre as revoluções contemporâneas, considere as afirmativas a seguir.
I. A Revolução Chinesa foi desencadeada pelos operários das grandes cidades industriais, que lideraram o movimento social em direção ao socialismo, em aliança com a burguesia industrial, opositora ao imperialismo
norte-americano.
II. A concepção marxista de revolução socialista enfatiza a direção proletária do
processo revolucionário, por meio da organização da luta de classe contra os
proprietários dos meios de produção (burguesia e latifundiários).
III. A coletivização das terras da União Soviética, sob o regime de Joseph
Stálin, efetuou-se contra a reforma agrária anterior, promovida por Lenin durante a revolução bolchevique, que havia distribuído terras para os
camponeses.
IV. Contando com o apoio de setores burgueses e liberais de oposição à ditadura
de Fulgêncio Batista, a Revolução Cubana, em seu início, não possuía o caráter socialista.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e III são corretas.
b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas I e II são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

4. Alternativa d.
A superprodução, tanto do setor primário
(agropecuária e mineração) quanto do setor
secundário (indústria) precipitou a crise de
1929 nos Estados Unidos. Sem encontrar compradores, agricultores e empresários acumulavam estoques invendáveis, enquanto o valor
das ações de suas empresas despencava na
Bolsa de Valores de Nova York. Era o começo
da crise que levou milhares de empresas a fecharem suas portas e desempregou milhões de
trabalhadores. Dos Estados Unidos, ela se propagou rapidamente para a Europa e para outras regiões do planeta.

A ascenção do totalitarismo

d) Nos Estados Unidos, com a crise, a economia foi reduzida pela metade e o
número de desempregados teve um aumento expressivo.
e) Na Europa, a crise de 1929 fortaleceu e, ao mesmo tempo, favoreceu os
grupos políticos que combatiam e defendiam os regimes totalitários.

5. Alternativa a.
A Alemanha recebia empréstimos dos Estados
Unidos. Com o início da crise, esses capitais
foram repatriados, colocando a economia alemã à beira do colapso.
6. Alternativa e.
A Revolução Chinesa foi resultado da ação do
Partido Comunista no comando de um exército
formado majoritariamente por camponeses.
Não foi desencadeada pelos operários das
grandes cidades (item I), ao contrário do que
previa a teoria marxista da revolução socialista, que enfatiza a direção proletária do processo revolucionário (item II). Na Rússia, os
bolcheviques promoveram inicialmente a distribuição de terras aos camponeses, mas em
1928 o governo de Stalin impôs o Primeiro
Plano Quinquenal, que estabeleceu como prioridades a industrialização acelerada e a coletivização forçada das terras em grandes unidades produtivas (item III). Quanto à Revolução
Cubana, seus objetivos iniciais não eram socialistas, embora houvesse marxistas, como
Ernesto Che Guevara, na liderança do movimento guerrilheiro comandado por Fidel
Castro (item IV).
7. Alternativa b.
A Liga das Nações, organizada em 1919, resultou de uma proposta do presidente dos
Estados Unidos, Woodrow Wilson, aceita pelos
governos das outras nações vencedoras da
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e inscrita
no Tratado de Versalhes, que encerrou o conflito. Sua função seria a de assegurar a paz
mundial e arbitrar disputas entre nações por
meio da negociação. Incapaz de cumprir seu
papel diante da ascensão do totalitarismo na
Europa e da agressão do Japão à China, a Liga
definhou pouco a pouco até se dissolver em
1946, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e ser substituída pela Organização das
Nações Unidas (ONU).

7. (PUC-RJ) As relações internacionais no entre guerras (1918-1939) foram
marcadas por uma tentativa de criar um órgão internacional que teria como
uma de suas funções evitar um novo conflito mundial.
Essa organização ficou conhecida como:
a) Organização dos Estados Americanos (OEA).
b) Sociedade das Nações ou Liga das Nações.
c) Organização das Nações Unidas (ONU).
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
e) Organização Mundial do Comércio (OMC).
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8. Alternativa b.
A tabela do enunciado da questão revela a
queda de preços e salários entre 1929 e 1932,
durante a fase mais aguda da Grande Depressão,
e uma tímida recuperação em 1933.
Entretanto, os índices de queda mostram perdas bem maiores dos salários do que dos preços. Em 1929, os salários estavam em 100,5 e
os preços, em 95,3. Em 1932, os salários haviam despencado para 41,6, enquanto os preços caíram para 64,8. Isso significa que o impacto da crise sobre a massa salarial foi
avassalador. O New Deal do presidente Franklin
Delano Roosevelt, que contribuiu para a recuperação econômica dos Estados Unidos, só começou a ser aplicado a partir de 1933.
9. Alternativa c.
A crise de 1929 começou nos Estados Unidos
sob a administração liberal do presidente
Herbert Hoover, do Partido Republicano, e logo se propagou para os outros países capitalistas. Em 1932, Franklin Delano Roosevelt, do
Partido Democrata, venceu as eleições presidenciais e imprimiu uma orientação econômica
diametralmente oposta às receitas liberais dos
republicanos, que insistiam na liberdade irrestrita de mercado. Roosevelt, ao contrário, promoveu a intervenção do Estado na economia,
investindo bilhões de dólares em obras públicas para dar emprego a milhões de desempregados, controlando os preços e a produção de
bens, de modo a evitar a superprodução, e
destruindo estoques de produtos agrícolas,
entre outras medidas. Essa política, denominada New Deal, deu início à recuperação da economia estadunidense nos anos 1930.
10. Alternativa c.
A deificação do líder é um dos traços mais salientes do totalitarismo, sistema político caracterizado pela supressão das liberdades individuais e coletivas, pela concentração absoluta do poder político nas mãos de um partido
único, pela onipresença da polícia política, que
controla até mesmo a vida privada das pessoas, pela propaganda maciça e permanente
em louvor do líder e do regime, etc. A comparação do líder com o Sol também foi utilizada
na União Soviética para deificar a figura de
Stalin.

8. (Cefet-MG) A questão refere-se à tabela seguinte.
Índice de preços e salários nos Estados Unidos

ANOS

PREÇOS SALÁRIOS

1929

95,3

100,5

1930

86,4

81,3

1931

73,0

61,5

1932

64,8

41,6

1933

65,9

44,0

Analisando esses dados, conclui-se, corretamente, que a crise:
a) fez parte da Grande Depressão atenuada pelos efeitos da implementação
do New Deal.
b) afetou os preços da economia americana com impacto significativo na
massa salarial.
c) foi de superprodução, pois os preços se elevaram, devido à grande quantidade de produtos disponíveis.
d) constitui uma avaliação histórica equivocada, uma vez que, no ano de
1929, a economia americana era satisfatória.
9. (UEL-PR) Com base nos conhecimentos sobre a crise econômica mundial do
período de 1929, considere as afirmativas a seguir.
I. Após a Primeira Guerra Mundial, as nações derrotadas, como a Alemanha e
a Áustria, foram auxiliadas em sua reconstrução econômica pelas potências
vencedoras, Inglaterra e França, com pesados investimentos nos setores de
energia e siderurgia.
II. O impacto da Crise de 1929 foi mundial, estendendo-se dos Estados Unidos
para todos os países capitalistas, desenvolvidos ou não.
III. O excesso de intervenção dos Estados Nacionais na economia foi a principal
causa da Grande Depressão, ao desestimular o crescimento econômico da
iniciativa privada.
IV. Nos Estados Unidos, a Grande Depressão começou a ser combatida através
do New Deal, política pela qual o Estado Nacional interveio na economia,
injetando recursos públicos em reformas sociais e econômicas bem como
disciplinando as relações capitalistas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
10. (Unesp)
“Nas primeiras sequências de O triunfo da vontade [filme alemão de
1935], Hitler chega de avião como um esperado Messias. O bimotor
plaina sobre as nuvens que se abrem à medida que ele desce sobre a
cidade. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria: ‘O sol desapareceu
atrás das nuvens. Mas quando o Führer chega, os raios de sol cortam o
céu, o céu hitleriano’.”
Lenharo, Alcir. Nazismo, o triunfo da vontade, 1986.
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11. (UPE) Leia atentamente o trecho que se segue, extraído do livro de memórias
do cineasta espanhol Luis Buñuel (1900-1983):
“Em julho de 1936, Franco desembarcava à frente de tropas marroquinas, com a intenção inabalável de acabar com a República e de restabelecer ‘a ordem’ na Espanha. Minha mulher e meu filho acabavam de
retornar a Paris, fazia um mês. Eu estava sozinho em Madri. Em uma
manhã, bem cedo, fui acordado por uma explosão, seguida de várias
outras. Um avião republicano bombardeava o quartel de La Montaña,
e ouvi também alguns disparos de canhão. (...). Eu mal podia crer. (...).
A revolução violenta que sentíamos germinar havia alguns anos, e que
pessoalmente eu tanto almejara, passava sob a minha janela, diante dos
meus olhos. Ela me encontrava desorientado, descrente.”
Buñuel, Luis. Meu último suspiro. São Paulo: CosacNaify, 2009. p. 215. Adaptado.

Baseando-se no texto acima e no fato histórico por ele mencionado, analise
as afirmações seguintes:
I. Madri foi um dos palcos da Guerra Civil Espanhola (1936-1939), que dividiu a Espanha entre radicais conservadores de direita e republicanos de
esquerda.
II. O general Franco tinha o apoio interno da Igreja, do exército e dos latifundiários, contando, ainda, com o apoio internacional da Alemanha hitlerista.
III. A fuga para o exterior, como fizeram a esposa e o filho de Buñuel, foi uma
prática comum entre os cidadãos espanhóis, durante a guerra, a qual recebia apoio dos republicanos.
IV. Apoiados pela Igreja, os republicanos não aceitaram a participação de voluntários
estrangeiros em seu exército.
V. Os republicanos de esquerda foram influenciados pelo pensamento socialista
e anarquista.
Estão corretas:
a) I, III e IV.
d) II, IV e V.
b) I, IV e V.
e) I, II e V.
c) II, III e IV.

11. Alternativa e.
A Guerra Civil Espanhola teve início em julho
de 1936, quando o general Francisco Franco, ligado à cúpula da Igreja católica e aos grandes
proprietários de terra, se rebelou no Marrocos
(colônia da Espanha no norte da África) contra
o governo republicano legitimamente eleito e
apoiado pelas forças de esquerda. O território
espanhol se transformou então em um grande
campo de batalha. Durante a guerra, os governos da Alemanha nazista e da Itália fascista
apoiaram o general Franco, enquanto o governo republicano contou com a ajuda das
Brigadas Internacionais e da União Soviética.
As Brigadas Internacionais eram forças formadas por democratas, socialistas, comunistas e
anarquistas de outros países que combateram
na Espanha para impedir a vitória do fascismo.
Apesar disso, Franco venceu o conflito e assumiu o poder em 1939.

A ascenção do totalitarismo

O texto mostra algumas características centrais do nazismo:
a) o desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios religiosos
do catolicismo.
b) a glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da natureza.
c) o uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder.
d) a valorização dos espaços urbanos e o estímulo à migração dos camponeses
para as cidades.
e) o apreço pelas conquistas tecnológicas e a identificação do líder como um
homem comum.

12. Alternativa d.
Não somente a Alemanha nazista, mas também
a Itália fascista deu todo seu apoio às forças
direitistas do general Francisco Franco na
Guerra Civil Espanhola, enviando-lhe soldados,
armas, munições e carros blindados. Além disso, esquadrilhas de aviões da Alemanha nazista bombardearam cidades do território espanhol sob controle dos republicanos. O caso
mais célebre desses bombardeios foi o de
Guernica, arrasada pelos alemães em 1937.

12. (UPE) O totalitarismo foi um fenômeno político da Europa do pós-Primeira
Guerra que acentuou as tensões políticas de então, contribuindo para a eclosão
da Segunda Guerra Mundial. Na Europa Ocidental, países como a Alemanha, a
Itália e a Espanha assistiram a governos baseados em preceitos totalitários.
Sobre essa realidade, é correto afirmar que:
a) a ascensão política de Hitler na Alemanha não contou com o apoio de manifestações populares nem com a receptividade de suas propostas políticas em eleições.
b) na Itália, Mussolini só conseguiu chegar ao controle do Estado com o apoio
do partido nazista alemão.
c) o caráter antissemita do totalitarismo de direita só se manifestou de forma
acentuada na Itália fascista.
d) o apoio da Alemanha nazista foi de suma importância para a vitória das forças de direita na Guerra Civil Espanhola e para a subida de Franco ao poder.
e) apesar de compactuar com posturas políticas da Alemanha hitlerista, a Itália
permaneceu neutra durante toda a Segunda Guerra Mundial.
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O mundo em guerra
O expansionismo nazista
O expansionismo defendido pelos ditadores fascistas teve características bem singulares na Alemanha. Adolf Hitler criou uma ideologia que misturava
a ciência da eugenia racial da época com programas
políticos voltados para a militarização da sociedade,
justificando a política expansionista com a ideia
de formação da “Grande Alemanha”. Segundo essa
perspectiva, a criação de um Estado poderoso seria
“vital” para o pleno desenvolvimento do “povo ariano”, “raça pura” da Alemanha.
Para transformar o discurso em ação, Adolf Hitler
precisava desrespeitar as determinações do Tratado
de Versalhes, que impunha limitações ao desenvolvimento da indústria bélica alemã. Durante a construção do Terceiro Reich, ainda como chanceler e,
depois, como Führer, Hitler incentivou a indústria
pesada, investiu em armamentos e remodelou e ampliou o exército.
Diante disso, países como França e Inglaterra adotaram uma política apaziguadora, ignorando as violações de Hitler ao Tratado de Versalhes, vistas como
um problema pequeno, se comparado ao desastre de
uma guerra. Essa postura estimulou Hitler, que em
março de 1938 anexou a Áustria e, meses depois, invadiu os Sudetos, região da Tchecoslováquia.
A política expansionista de Hitler e a atitude
passiva dos líderes da Inglaterra e da França levaram Stalin a uma manobra diplomática: em agosto
de 1939, foi assinado um pacto de não agressão
entre os líderes soviético e nazista, de modo a satisfazer as ambições militares de ambos os países.
Para a Rússia, era o tempo necessário para se preparar para a guerra; para a Alemanha, satisfazia as
ambições militares de combater em apenas uma
frente de batalha.
Em 1940, Hitler e Mussolini firmaram com
o governo japonês o Pacto Anti-Komintern, de
combate ao comunismo (aliança conhecida como
Eixo). A invasão da Polônia pelo exército da Alemanha, em novembro de 1939, deu início à Segunda
Guerra Mundial.

A Segunda Guerra Mundial
A estratégia de “guerra relâmpago”, ou blitzkrieg,
foi usada pelos alemães para conquistar rápidas posições nas invasões da Polônia, Dinamarca e Noruega.
Diante disso, franceses e ingleses declararam
guerra à Alemanha, mas a invasão da França pelo

exército alemão, em maio de 1940, resultou na
conquista nazista da cidade de Paris. A França foi
dividida, ficando uma parte ocupada pelos nazistas, e a outra sob o controle de um governo colaboracionista com a Alemanha. Hitler intensificou
os ataques aéreos à Inglaterra, que resistiu e evitou
que fosse realizada uma invasão naval.
Enquanto isso, a Itália invadia a Grécia com o
auxílio do exército nazista. Após conseguir grandes
vitórias, Hitler preparou-se para invadir a União
Soviética, o que ocorreu com o apoio de seus aliados italianos, romenos, húngaros e finlandeses, a
partir de junho de 1941. As tropas alemãs conquistaram vários territórios soviéticos. As populações locais foram transformadas em prisioneiras de
guerra ou trabalhadores escravizados nos campos
de concentração. Já os opositores do regime, os ciganos, os homossexuais, as testemunhas de Jeová
e, principalmente, os judeus foram enviados para
campos de extermínio.

A Guerra na Ásia
O Japão vinha desenvolvendo uma política imperialista na Ásia, e seus anseios militaristas e expansionistas encontravam nos Estados Unidos um
obstáculo para o controle de todo o Pacífico. Em
dezembro de 1941, um ataque surpresa de aviões
japoneses à base naval de Pearl Harbour, no Havaí,
resultou na morte de milhares de soldados estadunidenses e marcou a entrada dos Estados Unidos na
guerra. Porém, o avanço japonês prosseguia, com o
sucesso das invasões da Indochina, da Birmânia e
de Cingapura.

A reação aliada
A derrota do exército alemão na batalha de Moscou, no final de 1941, desencadeou uma virada na
guerra. A vitória do Exército Vermelho soviético
animou os aliados, que lançaram sucessivas ofensivas contra os nazistas. Na Batalha de Stalingrado,
depois de cercadas e sem condições de se manterem em combate, as forças alemãs tiveram de se
render, em janeiro de 1943. Após essa vitória, as
tropas soviéticas passaram para a ofensiva, e ingleses e estadunidenses abriram uma nova frente de
batalha na Itália.
A aliança entre a União Soviética, a Inglaterra e
os Estados Unidos foi decisiva para a derrota do
Eixo. Durante o conflito, seus líderes se encontraram em alguns momentos para definir estratégias

124

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_124A131.indd 124

26/02/14 14:35

A derrota do Eixo

Cultura e propaganda nos anos
de guerra
A propaganda política foi amplamente utilizada pelos
países em guerra como forma de receber apoio da população civil. Para isso, os países beligerantes utilizaram o rádio, o cinema, cartazes, comícios e campanhas,
exaltando a nobreza da sua luta, a bravura de seus combatentes, a crueldade e a “barbárie” de seus inimigos –
com o objetivo de justificar o enorme esforço dos exércitos nessa “guerra total”.
A propaganda política do governo estadunidense,
por exemplo, veiculava a necessidade de os países latino-americanos se aliarem em nome da defesa da democracia e da liberdade contra o temível inimigo fascista. A
Alemanha, por sua vez, empregava a propaganda política
mesmo antes de se iniciarem os conflitos, ressaltando a
superioridade da “raça alemã” e a necessidade de realizar
uma limpeza étnica no território do Terceiro Reich.
Coleção particular

As sucessivas vitórias dos aliados nas duas frentes de batalha empurravam as tropas nazistas para seu próprio território. Para Hitler, tratava-se de levar a guerra até as últimas
consequências; por isso, a assinatura de uma rendição não
era cogitada. Diante das derrotas, alguns oficiais tramaram
o assassinato do Führer, mas as tentativas fracassaram.
As ofensivas dos aliados continuavam: na Polônia e
na Hungria, o Exército Vermelho impunha grandes derrotas à Alemanha; e na Bélgica, uma última tentativa de
ofensiva dos nazistas foi contida por seus adversários
no fim de 1944. Entre janeiro e maio de 1945, Mussolini
foi preso e executado, e Hitler suicidou-se com outros
oficiais nazistas diante da iminente derrota em Berlim
pelo Exército Vermelho. As possibilidades se esgotaram,
e a Alemanha assinou a rendição, encerrando o conflito
na Europa.

Porém, na Ásia, o Japão continuava em guerra contra os Estados Unidos. Em agosto de 1945, os estadunidenses lançaram duas bombas atômicas em Hiroshima
e Nagasaki, forçando a rendição japonesa e encerrando
a Segunda Guerra Mundial.
As estimativas de vítimas no conflito superam os
50 milhões. As imagens do Holocausto e da miséria nos
campos de concentração entraram para a História como
exemplos das atrocidades que essa guerra ocasionou. As
ruínas de cidades inteiras fizeram parte do cenário do pós-guerra e as perdas materiais foram dramáticas. As fronteiras europeias foram novamente redefinidas: a Alemanha
foi dividida em quatro zonas de influência, controladas
por estadunidenses, ingleses, franceses e soviéticos. Mas
o poderio econômico e militar passava agora às mãos das
duas maiores potências – Estados Unidos e União Soviética –, que iriam opor-se durante a Guerra Fria.

O mundo em guerra

conjuntas e traçar um plano de ação que pudesse derrotar a Alemanha. Num desses encontros, em Teerã, foi
iniciado o planejamento de uma gigantesca ofensiva dos
aliados na França, o que forçaria os exércitos de Hitler a
uma grande mobilização de tropas e recursos.
No norte africano, os ingleses conquistaram uma importante vitória contra as tropas nazistas. A Alemanha
vinha auxiliando Mussolini nas suas conquistas no norte
da África, mas, a partir de meados de 1943, os aliados passaram à ofensiva e conquistaram diversas posições no Mediterrâneo, incluindo a Sicília. Uma junta do próprio Partido Fascista depôs Benito Mussolini, que, com o apoio de
Hitler e de tropas leais a ele, fugiu para o norte da Itália.
Em junho de 1944, cerca de 3 milhões de soldados ingleses e estadunidenses desembarcaram na Normandia
(norte da França), episódio conhecido como Dia D. Em
pouco tempo, com o auxílio da resistência francesa, os
aliados tomaram Paris e avançaram em direção à Alemanha.

A cidade alemã de Colônia, em 1945, devastada por bombardeios dos aliados. A grande catedral gótica pode ser vista à esquerda.
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O mundo do pós-guerra

A Guerra Fria
Denomina-se Guerra Fria o período entre 1947 e
1989, marcado pela disputa política e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dividiram virtualmente o mundo em dois blocos antagônicos:
um capitalista, sob influência e controle de Washington; e outro socialista, sob influência e controle de Moscou. Os dois países não entraram em conflito armado
direto durante esse período, mas as convulsões políticas e sociais em seus respectivos países aliados e protegidos muitas vezes “esquentaram” o clima e acirraram a
disputa entre capitalistas e socialistas.
Em outubro de 1945, começaram os trabalhos da Organização das Nações Unidas (ONU). Idealizada durante
a guerra com o objetivo de mediar os conflitos entre as
nações, a ONU buscava estabelecer o equilíbrio de forças
e resolver as diferenças por meios diplomáticos, valorizando a paz mundial e a proteção aos direitos humanos.
Substituía, assim, a extinta Liga das Nações, criada logo
após o término da Primeira Guerra Mundial com objetivos muito semelhantes.
Desde o início de 1947, com o estabelecimento da
Doutrina Truman, o crescimento do comunismo e da
influência da União Soviética na Europa e no restante do mundo era entendido pelos Estados Unidos como
uma ameaça real que deveria ser combatida a todo custo.
Como resposta ao rápido crescimento do comunismo nos
países do Leste Europeu, os Estados Unidos lançaram o
Plano Marshall em meados de 1947. Tratava-se de um
ID/BR

Conforme se aproximava o fim da Segunda Guerra
Mundial, a evidente derrota do Eixo e os rumos que
o mundo tomaria no pós-guerra eram discutidos pelos
países vencedores. Os líderes dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética reuniram-se em Yalta (fevereiro
de 1945) e em Potsdam (julho de 1945) para traçar uma
estratégia conjunta para atacar a Alemanha e o Japão,
além de definir as medidas políticas que seriam adotadas
após o término do conflito armado. O que os mantinha
unidos era o inimigo comum, o nazifascismo; tratava-se, porém, de uma aliança muito frágil, pois a União
Soviética, de orientação comunista, e os Estados Unidos, defensores do capitalismo liberal, tinham objetivos
muito diferentes.
Após a vitória dos aliados, essas divergências se manifestaram com toda a força. A divisão da Alemanha
em “zonas de influência”, definida na Conferência
de Potsdam, já demonstrava que as negociações seriam marcadas pelo antagonismo entre União Soviética
e Estados Unidos. Para a União Soviética, a sucessiva
instauração de regimes comunistas nos países do Leste
Europeu representou uma vantagem estratégica contra
o avanço dos capitalistas, pois mantinha o governo de
Moscou territorialmente protegido por uma barreira de
países comunistas, a chamada Cortina de Ferro. Mais
importante ainda: isso fortaleceria política e ideologicamente o “bloco comunista” durante a Guerra Fria.
A europa durante a guerra fria
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Guerras “quentes”
Durante a Guerra Fria, a disputa entre capitalismo e
socialismo levou alguns países a conflitos armados. Na
China, a derrota japonesa em 1945 fez com que as forças do Partido Nacionalista Kuomintang e as do Partido
Comunista Chinês voltassem a se enfrentar, continuando uma guerra civil que vinha assolando o país desde o
rompimento da aliança entre os dois partidos em 1927.
O conflito foi vencido em 1949 pelas forças comunistas
lideradas por Mao Tsé-tung, que proclamou em Pequim
a criação da República Popular da China.
A derrota japonesa também teve repercussões na Coreia, que estava ocupada pelo Japão desde 1910. Em
1945, estadunidenses e soviéticos dividiram o território

coreano em duas zonas de influência: a Coreia do Norte,
socialista, e a Coreia do Sul, capitalista. Em 1950, após a
invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, os Estados
Unidos intervieram militarmente a favor da parte capitalista com o aval da ONU. Essa intervenção garantiu a divisão das duas Coreias, e uma trégua foi assinada por
ambas em 1953.
Outra intervenção militar dos Estados Unidos na Ásia
acabou terminando sem sucesso. O Vietnã também havia sido dividido entre capitalistas (sul) e comunistas
(norte), após a derrota japonesa em 1945. Os comunistas eram liderados por Ho Chi Minh, que declarou a
independência do Vietnã em 1945 e passou a combater
os franceses (que pretendiam recolonizar a região) em
um conflito que durou até 1954, com a derrota da França. Os comunistas continuaram se fortalecendo e avançando sobre o sul, com o objetivo de unificar o Vietnã.
A partir de 1960, os estadunidenses intervieram diretamente no conflito, armando e financiando os exércitos
do Vietnã do Sul e enviando numerosas tropas. Mas a
guerrilha vietcongue e os exércitos comunistas saíram
vitoriosos, obrigando os estadunidenses a se retirarem
em 1973. Ho Chi Minh unificou o Vietnã, derrotando
os exércitos do sul em 1975.

O mundo em guerra

programa de ajuda e estímulo às economias europeias
por meio do qual os estadunidenses financiavam a reconstrução dos países arrasados pela guerra e, assim, ampliavam sua influência e fortaleciam o “bloco capitalista”.
A União Soviética, por sua vez, preocupou-se com
a crescente influência dos Estados Unidos na Europa,
proporcionada pelos programas de ajuda econômica
contemplados no Plano Marshall. Assim, em meados
de 1948, Stalin decretou o bloqueio do acesso a Berlim (o território alemão havia sido dividido em zonas
de influência, e a cidade estava situada na parte controlada pelos soviéticos). No ano seguinte, a criação
do Conselho Econômico de Assistência Mútua (Comecon), organismo econômico responsável por fortalecer
as economias socialistas, tentava conter a influência do
capitalismo.
Ainda em 1949, foi criada a Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan), aliança militar formada pelos países capitalistas, que estabelecia um acordo de
mútua defesa dos países-membros contra a “ameaça soviética”. Para os estadunidenses, o comunismo era uma
ameaça que deveria ser combatida também dentro de
seu território. Por isso, nos anos 1940 e 1950, assumiram importância as ações do Comitê de Atividades Antiamericanas de perseguição e repressão aos comunistas e a seus simpatizantes. Essa política ficou conhecida
como macarthismo.
Os acontecimentos ocorridos na Alemanha no pós
‑guerra são representativos desse período de disputa
ideológica. Em 1949, o país foi dividido em República Federal Alemã, capitalista, e República Democrática
Alemã, socialista. A capital, Berlim, também foi repartida ao meio. No começo de 1961, soviéticos e alemães
orientais construíram o Muro de Berlim, que passou a
demarcar essa separação, tornando-se também um símbolo da Guerra Fria.
Como resposta à crescente militarização do bloco capitalista, os soviéticos explodiram sua primeira
bomba atômica em 1949. Em 1955, o bloco comunista
também criou uma aliança militar, a Organização do
Tratado de Varsóvia.

A descolonização da África
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, diversos povos africanos deram início a movimentos de libertação
nacional em busca de sua independência. Em alguns
casos, a emancipação foi conquistada por vias pacíficas. Em outros, foi necessário recorrer à luta armada.
Assim, o número de países independentes na África saltou de cinco em 1945 para 31 em 1970. Pela via pacífica, emanciparam-se, entre outros, Gana, Sudão, Nigéria,
Camarões, Mali, etc. Entre os que conquistaram a independência pela via armada estão: Argélia, Moçambique,
Angola e outros.

A independência da Índia
Na Índia, os ingleses tentaram manter o domínio colonial, mas sua presença era contestada desde o final do
século XIX, com a criação do Partido do Congresso e
da Liga Muçulmana. Essas organizações, apesar de distintas (o que evidenciava as contradições da complexa sociedade indiana), passaram a realizar passeatas e
manifestações, reprimidas pelos britânicos com extrema
violência, como no caso do Massacre de Amritsar, em
1919. Desde essa época, Mahatma Gandhi, líder dos
indianos e verdadeiro guia no processo de independência, assumiu papel de destaque. Por meio da sua tática de desobediência civil e de resistência não violenta, a Índia conquistou a autonomia em 1947. Porém, a
unidade territorial não foi mantida, e dois países foram
criados: a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de
maioria muçulmana.
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Questões
1. Alternativa d.
Em agosto de 1939, os governos da União
Soviética e da Alemanha assinaram um pacto
de não agressão que estabelecia cinco anos de
paz entre os dois países e a invasão da
Polônia, cujo território seria dividido entre
eles. Esse acordo passou à história com o nome de Pacto Ribbentrop-Molotov, pois foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores
da Alemanha e da União Soviética, respectivamente, Joachim Von Ribbentrop e Vyacheslav
Molotov. Alemães e soviéticos invadiram a
Polônia em setembro do mesmo ano, o que levou a Inglaterra e a França a declararem guerra
à Alemanha. Em 1941, os alemães invadiram a
União Soviética na Operação Barbarossa.
Colhido de surpresa, pois esperava que Hitler
cumprisse a palavra empenhada, Stalin só tomou providências para combater os alemães
quando a invasão já estava consumada. Nesse
momento, exortou a população soviética a
praticar a tática de “terra arrasada”.
2. 1 1 4 5 5.
A Segunda Guerra Mundial teve início em setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelo
exército da Alemanha nazista. No decorrer do
conflito, os combates se estenderam para outras regiões do planeta. No norte da África,
forças alemãs e inglesas se enfrentaram encarniçadamente na Guerra do Deserto durante
três anos, entre 1940 e 1943. Em dezembro de
1941, os japoneses desfecharam um ataque-surpresa à base naval estadunidense de Pearl
Harbor, no Havaí. A resposta do governo dos
Estados Unidos foi declarar guerra ao Japão e
seus aliados do Eixo (Alemanha e Itália). Era o
início da Guerra do Pacífico, que só terminou
em agosto de 1945, com o lançamento de bombas atômicas sobre as cidades japonesas de
Hiroshima e Nagasaki por aviões estadunidenses.
3. Alternativa e.
Lançadas por aviões dos Estados Unidos em
agosto de 1945, as bombas atômicas que arrasaram as cidades japonesas de Hiroshima e
Nagasaki inauguraram a Era Nuclear e produziram efeitos de longo prazo sobre a população
japonesa como consequência das radiações liberadas com as duas explosões.

1. (Mackenzie-SP)
“O inimigo é cruel e implacável. Pretende tomar nossas terras regadas com o suor de nossos rostos, tomar nosso cereal, nosso petróleo,
obtidos com o trabalho de nossas mãos. Pretende restaurar o domínio
dos latifundiários, restaurar o czarismo... germanizar os povos da União
Soviética e torná-los escravos de príncipes e barões alemães...
(...) em caso de retirada forçada... todo o material rodante tem que
ser evacuado. Ao inimigo não se deve deixar um único motor, um único
vagão de trem, um único quilo de cereal ou galão de combustível. Todos
os artigos de valor (...) que não puderem ser retirados devem ser destruídos sem falta.”
Após 70 anos da 2a Guerra Mundial, o discurso acima, de Joseph Stálin, nos
remete:
a) à invasão soviética ao território alemão, marco na derrocada nazista frente
à ofensiva Aliada nos fronts Ocidental e Oriental.
b) à Operação Barbarosa, decorrente da assinatura do Pacto Ribbentrop-Molotov, estopim para a 2a Guerra Mundial.
c) ao Anschluss, quando a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich provocou a
reação soviética contra os alemães.
d) à estratégia soviética frente à invasão alemã, conhecida como tática da
“terra arrasada”, a mesma utilizada pelos russos contra Napoleão, no início do século XIX.
e) à Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas e memoráveis de todo
o conflito, decisiva para a vitória Nazista.
2. (UEPG-PR) A II Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, marcou a derrota do nazifascismo e a origem de uma nova ordem mundial. A respeito desse
conflito e de seus antecedentes, assinale o que for correto.1
01. Oficialmente a II Guerra Mundial teve início com a invasão da Polônia pela
Alemanha e com a declaração de guerra por parte da Inglaterra e da França
aos germânicos.
02. Apesar da proximidade com a Europa, o norte da África foi uma região na
qual não se registrou nenhum combate envolvendo as forças do Eixo e os
Aliados.
04. A entrada efetiva dos Estados Unidos no conflito se deu logo após o ataque
nipônico à base militar de Pearl Harbour, no Havaí.
08. Uma das maiores surpresas produzidas pela II Guerra Mundial foi a aliança
entre a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética comunista de Stálin,
a qual só foi desfeita após o final do conflito e da tomada de Moscou pelos
norte-americanos.
3. (Fuvest-SP) As bombas atômicas, lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em
1945, resultaram na morte de aproximadamente 300 000 pessoas, vítimas
imediatas das explosões ou de doenças causadas pela exposição à radiação.
Esses eventos marcaram o início de uma nova etapa histórica na corrida armamentista entre as nações, caracterizada pelo desenvolvimento de programas
nucleares com finalidades bélicas.
Considerando essa etapa e os efeitos das bombas atômicas, analise as afirmações a seguir.
I. As bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki foram lançadas
pelos Estados Unidos, único país que possuía esse tipo de armamento ao
fim da Segunda Guerra Mundial.
II. A
 s radiações liberadas numa explosão atômica podem produzir mutações
no material genético humano, que causam doenças como o câncer ou são
transmitidas para a geração seguinte, caso tenham ocorrido nas células
germinativas.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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a) I, somente.
b) II, somente.
c) I e II, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.
4. (UFSCar-SP)

“Esse mundo novo de extermínio em massa e aniquilação cultural patrocinados pelo Estado deu origem a um novo termo – genocídio, que surgiu em 1944 (...).”
Mazower, Mark. Continente sombrio. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

O termo genocídio foi historicamente cunhado com o extermínio:
a) dos anarquistas ucranianos durante a revolução bolchevique.
b) dos judeus durante a vigência do nazismo.
c) dos romenos no seu processo de independência.
d) dos etíopes na invasão italiana.
e) dos zulus durante o governo racista da África do Sul.

4. Alternativa b.
A palavra genocídio designa a matança sistemática de um grande número de pessoas em
razão de sua etnia, de sua religião, de sua cultura ou de sua nacionalidade. Foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, quando o extermínio de judeus pelos nazistas (cerca de 6
milhões) começou a ser divulgado.

O mundo em guerra

III. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias nações desenvolveram armas atômicas e, atualmente, entre as que possuem esse tipo de armamento,
têm-se China, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido
e Rússia.
Está correto o que se afirma em:

5. 4 1 8 5 12.
A Segunda Guerra Mundial provocou a morte
de cerca de 60 milhões de pessoas, grande
parte das quais eram civis, homens, mulheres,
crianças e idosos e não apenas militares.
Centenas de cidades foram bombardeadas e
campos, arrasados. Suas causas remontam à
Primeira Guerra Mundial, à crise dos anos 1930
e à ascensão do totalitarismo nazifascista na
Europa. Nazistas e fascistas chegaram ao poder na Alemanha e na Itália, respectivamente,
com o apoio de amplos setores da população e
não por meio de golpes de Estado. Na região
do oceano Pacífico, a guerra teve início quando os japoneses lançaram um ataque arrasador contra a base naval estadunidense de
Pearl Harbor, no Havaí.

5. (UFSC)

“‘Cartas de Iwo Jima’ é o segundo longa-metragem dirigido por Eastwood
a respeito do momento chave da campanha do Pacífico, durante a Segunda
Guerra Mundial, depois de ‘A Conquista da Honra’, que apresentou a batalha sob uma perspectiva norte-americana. Em fevereiro de 1945, Iwo Jima,
uma pequena ilha vulcânica perdida 1 200 km ao sul de Tóquio, foi cenário
de combates violentos que deixaram 6 821 mortos nas fileiras americanas e
21 900 no exército imperial japonês.”
Cartas de Iwo Jima é bem recebido nos cinemas japoneses.
Disponível em: <http://tools.folha.com.br>. Acesso em: 6 jul. 2007.

Sobre a Segunda Guerra Mundial e o período Pós-Guerra, é correto afirmar que:1
01. Ao contrário das guerras anteriores, a Segunda Guerra travou-se quase
exclusivamente na esfera militar, com pequenas baixas entre civis mas
com enormes baixas entre os exércitos envolvidos.
02. A expressão “Guerra Fria” surgiu logo após o término da Segunda Guerra,
evidenciando a grande rivalidade entre França e Inglaterra, que disputavam a hegemonia na Europa.
04. A ascensão dos movimentos nazifascistas, prometendo desenvolvimento
econômico e segurança social, foi possível devido à adesão popular.
08. A disputa já existente entre japoneses e norte-americanos pelo domínio
do Oceano Pacífico se intensificou quando os nipônicos bombardearam a
base norte-americana de Pearl Harbor.
16. O final do conflito foi marcado pela existência de dois campos de batalha:
um no Oceano Pacífico e outro no Índico.
32. A construção do Muro de Berlim foi uma decisão tomada pelos aliados,
evitando a fuga em massa de alemães ocidentais para o lado comunista.
64. As bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos norte-americanos
marcaram o início da Segunda Guerra Mundial.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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6. 4 1 8 1 16 5 28.
Derrotada na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação, administradas pelos Estados
Unidos, pela Inglaterra, pela França e pela
União Soviética. Entre 1948 e 1949, as zonas
ocupadas pelas potências ocidentais foram unificadas para formar a República Federal da
Alemanha (RFA), ou Alemanha Ocidental, de estrutura capitalista e governo democrático.
Pouco depois, o governo da União Soviética
transformou sua área de ocupação na
República Democrática Alemã (RDA), ou
Alemanha Oriental, de estrutura socialista e
governo comunista. A divisão da Coreia acompanhou também a polarização entre a União
Soviética e os Estados Unidos em clima de
Guerra Fria. No caso do Vietnã, a divisão em
dois países (Vietnã do Norte e Vietnã do Sul)
criada com a derrota das forças francesas para
a guerrilha de orientação comunista na batalha
de Dien Bien Phu, em 1954, preparou a Guerra
do Vietnã, entre 1955 e 1975, que terminou com
a unificação do país sob um regime comunista.
7. Alternativa d.
Os Estados Unidos entraram na Guerra do
Vietnã em apoio a um governo corrupto que
não cumpriu o Acordo de Genebra, estabelecido em 1954, após a derrota francesa para a
guerrilha comunista na batalha de Dien Bien
Phu. Por esse acordo, em 1956 deveriam ser
realizadas eleições com o objetivo de unificar
o país, dividido pelo mesmo acordo em Vietnã
do Norte, comunista, e Vietnã do Sul, capitalista. Apoiado pelos Estados Unidos, o governo
do Vietnã do Sul cancelou as eleições, deflagrando o conflito entre os guerrilheiros vietcongues (comunistas), apoiados pelo governo
do Vietnã do Norte, e as forças do Vietnã do
Sul. Por tudo isso, o conflito não motivou os
soldados estadunidenses e encontrou forte
oposição nos próprios Estados Unidos, que em
1973 foram obrigados a retirar suas tropas do
teatro da guerra.
8. V-V-V-V-V.
Iniciada em 1947, a Guerra Fria atravessou várias décadas, até chegar ao fim em 1991, com a
desintegração da União Soviética. Durante todo
esse período, ela teve momentos em que parecia prestes a precipitar o mundo em uma guerra nuclear que poderia aniquilar a humanidade.
Um desses momentos ocorreu com a “crise dos
mísseis”, em 1962, quando o governo dos
Estados Unidos decretou o bloqueio naval de
Cuba e exigiu do governo soviético o desmantelamento das bases de mísseis de ogiva
nuclear que estava instalando na ilha socialista,
a 150 quilômetros da costa estadunidense.
A crise começou no dia 14 de outubro de 1962,
quando o governo estadunidense divulgou fotos das bases de mísseis soviéticos em Cuba, e
terminou no dia 28, com o desmantelamento
das bases. Para convencer os soviéticos, o
presidente John Kennedy se comprometeu a
retirar os mísseis estadunidenses estacionados na Turquia.

6. (UEM-PR) Após a Segunda Guerra Mundial, desencadeou-se um processo de
descolonização e o mundo foi envolvido pela Guerra Fria. Sobre tais questões,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).1
01. No subcontinente indiano, o Paquistão surge como Estado independente alinhado com os Estados Unidos da América e a Inglaterra, enquanto sua porção oriental, a República de Bangladesh, nascia vinculada à União Soviética.
02. Após a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia dividiu-se: a República Checa, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN);
e a Eslováquia, vinculada ao Pacto de Varsóvia.
04. A Alemanha se dividiu na Alemanha Oriental, sob influência da União Soviética, e na Alemanha Ocidental, aliada dos Estados Unidos da América,
da França e da Inglaterra.
08. As áreas de influência soviética e norte-americana no território coreano, no
período posterior à Segunda Guerra Mundial, resultaram em dois Estados independentes e ideologicamente opostos: a República Popular Democrática
da Coreia do Norte e a República da Coreia do Sul.
16. Após o fim do domínio colonial francês no Vietnã, surgiram dois países, o Vietnã do Norte, sob regime socialista, e o Vietnã do Sul, sob regime capitalista.
7. (Unicamp-SP)
“Para muitos norte-americanos, Vietnã é o nome de uma guerra, não
de um país. Os vietnamitas parecem figuras sombrias, sem nome nem
rosto, vítimas desamparadas ou agressores cruéis. A história começa apenas quando os Estados Unidos entram em cena.”
Adaptado de: Gettleman, Marvin E. et. al (Ed.). Vietnam and America: a documented history.
New York: Grove Press, 1995. p. xiii.

Esse desconhecimento dos norte-americanos quanto a seus adversários na
Guerra do Vietnã pode ser relacionado ao fato de os norte-americanos:
a) promoverem uma guerra de trincheiras, enquanto os vietnamitas comunistas movimentavam seus batalhões pela selva. Contando com um forte
apoio popular, os Estados Unidos permaneceram por anos nesse conflito,
mas não conseguiram derrotar os vietnamitas.
b) invadirem e ocuparem o território vietnamita, desmantelando os batalhões
comunistas graças à superioridade americana em treinamento militar e armamentos. Apesar do apoio popular à guerra, os Estados Unidos desocuparam o
território vietnamita.
c) desconhecerem as tradições dos vietnamitas, organizados em torno de líderes tribais, que eram os chefes militares de seus clãs. Sem ter um Estado
como adversário, o conflito se arrastou e, sem apoio popular, os Estados
Unidos acabaram se retirando.
d) encontrarem grande dificuldade em enfrentar as táticas de guerrilha dos
vietnamitas comunistas, que tinham maior conhecimento territorial. Após
várias derrotas e sem apoio popular em seu próprio país, os Estados Unidos
retiraram suas tropas do Vietnã.
8. (Udesc) As décadas de 1950 a 1980 foram marcadas por uma polarização
global entre duas formas de pensar e organizar o mundo, conhecida como
Guerra Fria. Analise cada proposição sobre os acontecimentos e processos
que contribuem para o entendimento desse período e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa.
 (
A emergência da União da República Socialista Soviética – URSS, após a
Segunda Guerra, como uma das grandes potências militares e políticas
do mundo, alarmou os países capitalistas, sobretudo diante do avanço do
comunismo na Europa.
 (
A Doutrina Truman foi o ponto de partida para a Guerra Fria; o Plano Marshall, que dela fez parte, foi proposto pelos Estados Unidos com a intenção de conter a expansão socialista, mantendo os países europeus sob
influência norte-americana.
1

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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O bloqueio de Berlim, em 1948, foi o primeiro grande conflito entre os dois
blocos; mais tarde a construção de um muro separando as duas partes da
cidade tornaria o Muro de Berlim o principal símbolo da Guerra Fria.
 (
A crise dos mísseis foi um dos momentos mais críticos da Guerra Fria.
 (
A Guerra Fria significou ações que iam da ameaça militar à coação política, econômica e ideológica. A hostilidade gerada por estas ações colocava no horizonte a possibilidade de uma guerra nuclear, gerando um clima
de medo que se espraiou para todo o mundo, nesse período.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
a) V – V – V – V – V
d) V – F – F – F – V
b) F – V – F – V – V
e) V – V – V – F – F
c) F – F – V – V – V
9. (UFSM-RS) Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945,
“Churchill compreendeu de imediato, [que] a situação mudou totalmente após o anúncio da explosão de Alamagordo [a explosão da
primeira bomba atômica pelos EUA]. O Japão podia ser esmagado rapidamente, sem a ajuda de Moscou. Na Europa, qualquer tentativa de
expansão dos exércitos soviéticos encontraria as novas armas americanas. Os termos do futuro equilíbrio mundial se encontravam assim subitamente modificados.”
Gaja, R. Introdução à política externa da era nuclear. In: Maiocchio, R. A era atômica. São
Paulo: Ática, 1996. p. 13.

A respeito da nova realidade criada pela “explosão dos mil sóis”, considere
as afirmativas a seguir.
I. A bomba atômica, criada especialmente para atingir Hiroshima e Nagasaki, a fim de derrotar o Japão, foi uma conquista da ciência e da tecnologia que possibilitou às grandes potências a construção de uma era de paz
entre as nações.
II. O novo artefato bélico definiu os termos do embate político entre as
grandes potências, eliminando a possibilidade de novas guerras, tanto aquelas realizadas por exércitos regulares quanto os combates de
guerrilha.
III. A bomba atômica tornou-se um dado novo nos acordos que vinham sendo
feitos entre EUA e URSS, as duas potências que, desde o final da Segunda
Guerra Mundial, haviam dividido o mundo em duas grandes áreas sob a sua
influência.
IV. A bomba atômica desencadeou novo estilo de confronto, tornando-se o
artefato bélico principal para os países que almejam disputar o poder político e militar do planeta.
Está(ão) correta(s):
a) apenas I.
c) apenas II e III.
e) apenas IV.
b) apenas II.
d) apenas III e IV.

9. Alternativa d.
A explosão das primeiras bombas atômicas foi
o começo de uma corrida armamentista entre
as duas superpotências que levou ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio e à produção
de mísseis de longo alcance de extrema precisão. A União Soviética fez seu primeiro teste
com uma bomba atômica em 1949. A existência
das armas nucleares no contexto da Guerra
Fria estabeleceu um novo equilíbrio entre as
potências e levou a humanidade a um permanente estado de terror diante da possibilidade
de um conflito de consequências imprevisíveis.

O mundo em guerra

 (

10. Alternativa a.
O processo de desgaste das potências europeias já se fazia sentir desde o final da
Primeira Guerra Mundial. Nesse período, os
Estados Unidos despontavam como a principal
potência industrial, enquanto declinava lentamente a hegemonia que a França e, sobretudo,
a Inglaterra haviam exercido até 1914. Com a
Segunda Guerra Mundial, essa perda de hegemonia se tornou ainda mais acentuada. No
imediato pós-guerra, diversos movimentos nacionalistas e pró-independência se formaram
na África e na Ásia. Esse processo foi estimulado pelo fato de as duas superpotências,
Estados Unidos e União Soviética, por razões
opostas, assumirem a defesa da autodeterminação dos povos e a oposição à permanência
do sistema colonialista.

10. (Uece) Vários fatores contribuíram para o processo de descolonização afro-asiática que culminou, de fato, na quebra dos elos coloniais há muito tempo
presentes no continente africano e no continente asiático. Assinale a alternativa que melhor sinaliza os principais fatores desse processo.
a) Perda da hegemonia europeia, graças ao desgaste material e humano provocado pelas duas grandes guerras, e o desenvolvimento do sentimento
nacionalista nos povos colonizados.
b) Os acordos pactuados entre os EUA e a União Soviética, após a Primeira Guerra Mundial, comprometendo‑se em não interferir em ambos os continentes.
c) Várias insurreições e movimentos emancipatórios dos vários países afro-asiáticos que se organizaram livremente e lutaram por sua independência
após o final da Primeira Guerra Mundial.
d) Ausência de princípios de autodeterminação entre os diferentes povos
afro-asiáticos que os impulsionasse a se libertar do domínio europeu.
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O Brasil entre 1930 e 1945
O movimento de 1930
Ao longo dos anos 1920, ocorreram diversas ma‑
nifestações de oposição à supremacia política das
elites mineira e paulista no Brasil, marcada por um
acordo de alternância de poder: ora um candida‑
to mineiro era alçado à presidência, ora um pau‑
lista. Em 1926, a elite cafeicultora paulista elegeu
Washington Luís à presidência. A sucessão presi‑
dencial caberia a Minas Gerais; porém, Washington
Luís indicou Júlio Prestes (governador de São Paulo)
como candidato às eleições de 1930. Isso rompeu
o acordo entre os dois estados, e Minas Gerais lan‑
çou como candidato à presidência o gaúcho Getúlio
Vargas e à vice‑presidência o paraibano João Pessoa.
Formava-se, assim, a Aliança Liberal entre Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, pondo fim à po‑
lítica do café com leite.
Com 57% dos votos, Júlio Prestes elegeu-se pre‑
sidente, mas setores da Aliança Liberal, não aceitan‑
do a derrota, defendiam a “revolução armada”, ou
seja, a deposição de Washington Luís para impedir
a posse de Júlio Prestes. O governo federal, em con‑
trapartida, lançou mão da “degola” dos deputados
eleitos pertencentes à Aliança Liberal.
O assassinato de João Pessoa, em 26 de julho de
1930, atribuído ao governo de Washington Luís,
foi o estopim para a “revolução armada”, que ocor‑
reu alguns meses depois. Em 3 de outubro, as ações
se iniciaram nos estados do Rio Grande do Sul, da
Paraíba e de Minas Gerais, expandindo-se rapida‑
mente para o restante do país. Em 24 de outubro,
Washington Luís foi deposto por uma Junta Militar
e, em 3 de novembro, Vargas tornou-se o chefe do
Governo Provisório. Tinha início a Era Vargas.

O Governo Provisório
Durante o Governo Provisório, Getúlio Vargas
adotou medidas centralizadoras, nomeando interventores para o governo dos estados. Vargas as‑
sumiu o Poder Legislativo, fechando o Congresso,
as casas legislativas estaduais e municipais e suspen‑
dendo a Constituição de 1891. Na área social, criou
o Ministério do Trabalho e promulgou uma legis‑
lação trabalhista que respondia a algumas reivin‑
dicações dos trabalhadores, como jornada de oito
horas de trabalho, aposentadoria, etc. Ao mesmo
tempo, passou a controlar os sindicatos, mediando
as relações entre patrões e empregados. Nos anos
1930, aumentou os investimentos na área industrial
com o objetivo de promover a substituição de al‑
guns produtos importados.

O movimento de 1930 afastou o Partido Republicano Paulista (PRP) do governo de São Paulo.
Esse partido representava a elite cafeicultora do es‑
tado, que se sentiu lesada em seus interesses com a
nomeação de um interventor. Também a legislação
trabalhista provocava insatisfação entre os empresá‑
rios paulistas. Assim, no começo de 1932, o Parti‑
do Democrático, que havia apoiado o movimento de
1930, rompeu com Getúlio e aliou-se ao PRP, exigin‑
do a convocação de uma Assembleia Constituinte.
Em fevereiro de 1932, o governo central decretou
um Código Eleitoral, que, além de convocar eleições
para a Assembleia Constituinte, concedia o direito de
voto às mulheres. Apesar disso, a oposição paulista
cresceu, exaltada com a morte de quatro estudantes
(Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo – MMDC) em
1932, num enfrentamento com a polícia getulista.
Em 9 de julho de 1932 teve início a Revolução Constitucionalista, que exigia a elaboração
de uma nova Constituição e questionava o caráter
autoritário do governo Vargas. Em outubro, as tro‑
pas federais venceram os paulistas, que não tiveram
apoio de outros estados.
Eleita em maio de 1933, a Assembleia Consti‑
tuinte era formada por 214 representantes eleitos
pelo voto popular e 40 representantes classistas
(deputados que representavam sindicatos patro‑
nais e de trabalhadores). A nova Constituição,
promulgada em 1934:
∙∙ manteve o caráter federalista e a autonomia
dos estados;
∙∙ nacionalizou minas, jazidas e quedas-d’água;
∙∙ tornou os sindicatos mais plurais e autônomos,
diminuindo o controle por parte do Ministério
do Trabalho;
∙∙ regulamentou vários direitos trabalhistas,
como a jornada de oito horas, o salário míni‑
mo, a proibição do trabalho para menores de
14 anos, a proteção às gestantes, as férias anuais,
o descanso semanal, a criação da Carteira de
Trabalho, etc. Além disso, criou a Justiça do
Trabalho. Em 1943, essas medidas foram com‑
plementadas e compiladas na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT);
∙∙ determinou que a eleição daquele ano para a pre‑
sidência da República seria indireta, o que garan‑
tiu que o próprio Getúlio Vargas fosse eleito.

Vargas constitucional
No âmbito político, o governo constitucional de
Vargas foi marcado pela radicalização ideológica
na sociedade. A formação de partidos autoritários
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A ditadura do Estado Novo
Nos anos seguintes à insurreição da ANL, Vargas de‑
cretou estado de sítio por diversas vezes, e a repressão à
oposição tornou-se mais intensa. A suspensão das garan‑
tias constitucionais e a radicalização ideológica ameaça‑
vam as eleições presidenciais, previstas para 1938. Getú‑
lio Vargas, que não poderia concorrer ao pleito, apontava
para o iminente “perigo comunista” e, em setembro de
1937, o Plano Cohen veio à tona. Tratava-se de um pla‑
no fictício, elaborado por um integralista, que denun‑
ciava um suposto golpe comunista. Diante desse “risco”,
em novembro de 1937 Getúlio deu um golpe de Estado:
suspendeu as eleições, as liberdades civis e políticas e fe‑
chou o Congresso. Era o início do Estado Novo.
A Constituição de 1934 foi anulada e substituída por
uma nova Carta (apelidada “Polaca”) de caráter autoritário.
Extinguiram‑se os partidos políticos e os governos estaduais
perderam autonomia, cabendo a Getúlio aceitar ou indicar
interventores, além de assinar decretos-leis. Os sindicatos
perderam sua representatividade e passaram a ser controla‑
dos pelo governo por meio de sindicalistas submissos (“pe‑
legos”). Para fiscalizar a circulação de informações e, prin‑
cipalmente, de ideias contrárias ao governo, Vargas criou
o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que,
além de censurar todo tipo de informação ou expressão cul‑
tural e artística “nociva”, também propagandeava os feitos
do governo, por meio de programa de rádio (A Hora do Brasil), cartilhas escolares e outros materiais. Nesse período his‑
tórico, opor-se a Getúlio significava opor-se ao Brasil.

Cultura e sociedade
O rádio chegou ao Brasil nos anos 1920; porém, foi a
partir dos anos 1930 que ele se popularizou, tornando-se
o principal meio de comunicação de uma sociedade com
grande número de analfabetos. Foi por meio das trans‑
missões radiofônicas que a música popular se difundiu:
sambas cariocas, maxixes nordestinos e marchinhas de
Carnaval eram escutados nos mais diferentes lugares, as‑
sim como os programas de auditório e as radionovelas.

Getúlio Vargas aproveitou-se da popularidade do rádio
para difundir a propaganda oficial do governo e censu‑
rar as ideias que se opunham ao regime do Estado Novo.
O cinema, impulsionado nos anos 1930 pelo próprio
governo, era um grande entretenimento para boa parcela
da população. À medida que o governo Vargas abolia as
liberdades individuais, as produções cinematográficas
também eram censuradas. A exibição de curtas-metra‑
gens educativos antes das sessões de cinema tornou-se
obrigatória. Muitas deles faziam propaganda do gover‑
no. A Cinédia (1930) e a Atlântida (1941) foram as
duas principais produtoras cinematográficas da época,
com destaque para a realização de comédias.
Na educação, o patriotismo e a valorização dos sím‑
bolos da identidade nacional foram incentivados, com
a criação de disciplinas como Educação Moral e Cívica.
Com o objetivo de valorizar a cultura nacional, muitos
artistas e intelectuais prestaram serviços ao governo ge‑
tulista, como Gustavo Capanema (ministro da Educa‑
ção e da Saúde Pública de 1934 a 1945), Mário de An‑
drade, Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira e outros.
Em 1937, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), com o intuito de
preservar o patrimônio histórico e cultural do país. Al‑
gumas importantes obras históricas e sociológicas fo‑
ram produzidas nessa época, como: Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre; Evolução Política do Brasil, de
Caio Prado Júnior; e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque
de Holanda.

O Brasil entre 1930 e 1945

na Europa influenciou o surgimento da Ação Integralista
Brasileira (AIB), em 1932, com fortes tendências fascis‑
tas. Nacionalistas, antiliberais, anticomunistas e antis‑
semitas, os integralistas defendiam um governo centrali‑
zador, unipartidário, sob o comando de um líder e com
o lema “Deus, Pátria e Família”. Seu principal líder era
Plínio Salgado. Do outro lado, sob influência dos ideais
comunistas, estavam os grupos de esquerda que funda‑
ram a Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujos in‑
tegrantes criticavam o liberalismo e o imperialismo
e eram liderados por Luís Carlos Prestes, remanescente
do Movimento Tenentista dos anos 1920.
Os enfrentamentos entre comunistas e integralistas nos
anos sucessivos levaram o governo a aprovar a Lei de Segurança Nacional em 1935, tornando as greves e as mani‑
festações de protesto “crimes contra a ordem”. No mesmo
ano, a ANL foi posta na ilegalidade e reagiu, por meio de
uma revolta armada chamada pelo governo de Intentona
Comunista. Essa tentativa de golpe foi duramente reprimi‑
da pelo governo federal.

Aliado da democracia
Durante os anos 1930, o Brasil manteve relações comer‑
ciais com a Alemanha e com os Estados Unidos. Todavia,
com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os militares li‑
gados ao poder pressionavam o presidente a apoiar a Ale‑
manha, enquanto os Estados Unidos aproximavam-se do
governo Vargas na tentativa de obter apoio brasileiro. Com
a entrada dos estadunidenses na Segunda Guerra, em 1941,
o Brasil viu-se forçado a posicionar-se no conflito. Em troca
de financiamentos para a construção de indústrias brasilei‑
ras, declarou guerra aos países do Eixo e alinhou-se com os
Aliados. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em
Volta Redonda, e a Companhia Vale do Rio Doce foram
criadas nesse contexto; fornecedoras de aço e de minério
de ferro para os aliados durante a guerra, tornaram-se a
base do processo industrial brasileiro.
O Brasil exportou ainda látex para a indústria bélica
estadunidense, reativando a economia da borracha na
Região Amazônica. Em 1943, a Força Expedicionária
Brasileira (FEB) enviou 25 mil soldados para combater
ao lado dos Aliados na Europa.
Com o fim do conflito mundial, o Brasil passou a vi‑
ver uma contradição interna. O país ainda mantinha um
governo fechado e autoritário, embora estivesse aliado às
forças democráticas. A sociedade civil também se opunha
ao Estado Novo, exigindo a redemocratização do país e o
retorno das eleições diretas e dos partidos políticos. Em
outubro de 1945, apesar de Getúlio Vargas dar sinais de
abertura política, o alto comando do Exército depôs o pre‑
sidente e determinou o fim do Estado Novo.
133

5P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_132A135.indd 133

26/02/14 14:37

Questões
1. Alternativa c.
O Serviço Especial de Mobilização de
Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA) foi
criado em 1943 no quadro dos Acordos de
Washington, entre os Estados Unidos e o
Brasil. Sua função consistia em alistar, treinar
e transportar para a Amazônia trabalhadores
nordestinos, com o objetivo de reativar a produção de borracha da região, matéria-prima
essencial para os Estados Unidos e seus aliados na Segunda Guerra Mundial. A borracha
brasileira era essencial para os Aliados porque
o Japão havia ocupado as regiões produtoras
na área do Pacífico. Em 1942, depois de muita
vacilação, o governo Vargas havia declarado
guerra à Alemanha e preparava-se para entrar
no conflito ao lado dos Aliados. O SEMTA fazia
parte do esforço de guerra brasileiro.
2. 2 1 8 1 16 5 26.
Em setembro de 1937, o governo de Getúlio
Vargas anunciou a descoberta de um plano comunista para chegar ao poder por meio de
atentados terroristas. Era o Plano Cohen.
Apesar de ser uma falsificação grosseira feita
por um militar fascista, o plano serviu de pretexto para o golpe de Estado de novembro de
1937, por meio do qual Getúlio implantou o
Estado Novo (1937-1945). Uma nova
Constituição foi outorgada, o poder Executivo
foi fortalecido e o Congresso Nacional, fechado. Embora tenha apoiado o golpe, a Ação
Integralista Brasileira, de caráter fascista, foi
extinta, juntamente com os outros partidos.
Durante o Estado Novo, o governo estimulou a
industrialização e promoveu uma ampla intervenção na economia, criando empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional
de Volta Redonda (1941), a Companhia Vale do
Rio Doce (1942) e a Fábrica Nacional de
Motores (1943).
3. Alternativa a.
A principal característica da Constituição de
1937 foi a afirmação do autoritarismo e a concentração de poderes nas mãos do Executivo.
A autonomia dos estados foi extinta e os governadores passaram a ser nomeados pelo
presidente da República. A legislação trabalhista foi mantida e em 1943 o governo decretou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
que reuniu todas as leis trabalhistas adotadas
anteriormente em um único estatuto. A alternativa e pode se prestar a confusão, pois faz
referência a “ideias sociais mais avançadas”,
sem explicar em que consistiriam essas ideias.

1. (Uerj)

In: Gonçalves, Adelaide; Costa, Pedro E. B. (Org.). Mais borrachas para a vitória. Brasília: Ideal
Gráfica, 2008.

No governo Vargas, foi criado o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia − S.E.M.T.A., uma medida direcionada para a participação
do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Com base no cartaz, as ações programadas por esse serviço tiveram como
principal objetivo:
a) ocupação militar relacionada à redefinição das fronteiras nacionais.
b) proteção dos trabalhadores rurais em resposta à depressão econômica.
c) estímulo à migração para exploração de recursos naturais estratégicos.
d) demarcação de reservas florestais associada à política de defesa ambiental.
2. (UEM-PR) Sobre o golpe de 1937 e o Estado Novo, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).1
01. O golpe de 1937, como outros que ocorreram na Europa na mesma década, representou a vitória de um partido organizado e teve o apoio ativo
das massas populares.
02. Um dos argumentos utilizados por Getúlio Vargas para dar o golpe foi o de
que pairava uma ameaça comunista sobre a sociedade brasileira.
04. A nova Carta, outorgada em 1937, caracterizou-se pelo predomínio do
poder executivo e de seu sistema de partido único, e representada pela
base política da nova ordem, a Ação Integralista Brasileira.
08. As reformas administrativas que vieram após o golpe, ao modernizarem a
burocracia e introduzirem instrumentos de controle por parte do Estado,
eliminaram o federalismo da República Velha.
16. Um impulso ao desenvolvimento industrial brasileiro nesse período foi
proporcionado pela criação de indústrias de base estatais.
3. (UPE) Viver a democracia era o desejo de muitos grupos políticos existentes
no Brasil dos anos 1930.
No entanto, o governo de Getúlio Vargas seguia outros caminhos, enfrentando as oposições.
Com a Constituição de 1937, Getúlio Vargas:
a) centralizou mais ainda o poder político, firmando o autoritarismo.
b) procurou modernizar a sociedade, multiplicando os partidos políticos.
c) refez a legislação sindical, garantindo as reivindicações operárias.
d) fortaleceu normas liberais, sem, contudo, deixar seu poder de centralizador.
e) trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando modelos europeus.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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“Alguns itens da lista de assuntos censurados pelo Departamento
de Imprensa e Propaganda (DIP) aos jornalistas em 1943: ‘Nenhuma
fotografia da Rússia; Nada sobre a tragédia de Alegrete: um indivíduo
assassinou a esposa e 8 filhos; Nada sobre a União Nacional de Estudantes a não ser a nota oficial; Proibida a divulgação das aspirações
das classes trabalhistas de Porto Alegre, enviadas ao chefe do governo;
Proibida a reprodução do artigo do sr. Macedo Soares sobre o problema
da produção leiteira. Nada sobre o leite, completamente nada; Sobre o
peixe deteriorado, só nota da polícia; Nenhum anúncio ou polêmica em
torno do livro Stalin; Nada sobre as dívidas externas; Nada sobre uma
granada que explodiu na Vila Militar, matando um tenente e vários soldados; Nada contra a Espanha; Proibidas quaisquer alusões ao regime
brasileiro anterior a 10 de novembro de 1937, sem prejuízo de referências à democracia, pois o regime atual é também uma democracia; Nada
assinado por Oswald de Andrade’.”
Depoimento do jornalista Hermínio Sacchetta ao repórter Noé Gertel para a Folha de
S.Paulo em 1979. Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm>.
Acesso em: 27 jul. 2011.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, explique o papel desempenhado pelo DIP durante o Estado Novo.

Laerte/Acervo do artista

5. (Mackenzie-SP)

4. Criado em dezembro de 1939, o Departamento
de Imprensa e Propaganda (DIP) tinha por objetivo promover a imagem do governo por
meio de intensa propaganda na imprensa, no
rádio e no cinema, fazer a censura dos meios
de comunicação e exaltar a figura de Getúlio
Vargas. Ao mesmo tempo, o DIP difundia uma
ideologia que valorizava o trabalho e os símbolos nacionais, buscando criar um sentimento
de identidade nacional ligado às condições peculiares do povo brasileiro, como a mestiçagem, e suas manifestações culturais, tais como o carnaval, o samba e outros ritmos musicais, o futebol, etc. Uma de suas realizações
foi a fixação da imagem de Getúlio como “pai
dos pobres”, que teria “doado” as leis trabalhistas às classes trabalhadoras.

O Brasil entre 1930 e 1945

4. (UEL-PR) Leia o texto a seguir.

5. Alternativa a.
Durante os primeiros anos de seu governo,
Getúlio Vargas adotou medidas no campo trabalhista que atendiam a antigas reivindicações
dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, porém,
decretou a Lei de Sindicalização (1931), que
submetia os sindicatos ao Ministério do
Trabalho e excluía dos benefícios da legislação
trabalhista os trabalhadores que não eram filiados aos sindicatos reconhecidos pelo governo. Essa medida provocou protestos entre os
setores de esquerda que atuavam no movimento sindical, particularmente entre os anarquistas. Entretanto, diversos dirigentes sindicais aderiram a ela e passaram a gozar da
confiança do governo. Esses líderes eram chamados de pelegos porque amortizavam os
choques entre patrões e empregados, como a
pele de carneiro suaviza o contato da sela com
o dorso do cavalo.

A crítica ao pelego, Jornal dos Metalúrgicos, 1977.

O termo “pelego”, com o sentido presente na crítica citada, foi forjado, na política brasileira:
a) na Era Vargas, quando os sindicatos foram legalizados, estando, entretanto, atrelados ao Ministério do Trabalho, resultando em um processo de
despolitização da classe operária.
b) durante o governo JK, quando a intensa penetração de capital estrangeiro
levou a mudanças na legislação trabalhista, em defesa da classe operária.
c) no curto governo Jânio Quadros, quando os sindicatos foram fechados,
em uma tentativa de conter as agitações de caráter socialista que ocorriam no país.
d) durante o governo de João Goulart, como sendo uma característica de sua
política social de esquerda, reflexo da aliança política estabelecida com o
governo Fidel Castro.
e) durante a Ditadura Militar, que transformou os sindicalistas em agentes
políticos oficiais de repressão aos movimentos de contestação dos trabalhadores urbanos.
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A América Latina entre a
revolução e as ditaduras
Do big stick à boa vizinhança
Ao longo do século XX, a política externa esta‑
dunidense mudou de orientação diversas vezes. Nos
anos 1901‑1909, o governo de Theodore Roosevelt
orientou-se pela política do big stick, com a adoção
de práticas intervencionistas nos países latino-ame‑
ricanos. Nos anos 1930, Franklin Roosevelt tentou
amenizar as tensões com os países vizinhos seguindo
uma política de boa vizinhança, sem, entretanto,
deixar de atuar nos países da América Latina.
Após a Segunda Guerra Mundial, a disputa de
poder entre Estados Unidos e União Soviética alte‑
rou a atitude estadunidense diante dos países vizi‑
nhos. Em 1961, o presidente John Kennedy lançou
a Aliança para o Progresso, com base na qual os
EUA financiavam o desenvolvimento dos países lati‑
no-americanos com o intuito de evitar a proliferação
das ideias e dos modelos comunistas. Os Corpos da
Paz atuavam diretamente no combate à ameaça co‑
munista, com apoio técnico da Agência Central de
Inteligência dos Estados Unidos (CIA). As ditaduras
militares estabelecidas na América Latina foram re‑
sultado dessas intervenções estadunidenses.

A Argentina de Perón
Na década de 1930, a Argentina viveu momen‑
tos de grande instabilidade política, ocasionada por
fraudes eleitorais, golpes de Estado e divergências
ideológicas internas. Na década seguinte, após a
fundação do Grupo de Oficiais Unidos (GOU), os
militares chegaram ao poder por meio de um golpe
(1943). O mais popular entre eles era o secretário
do Trabalho, o coronel Juan Perón, que deu início
a uma política de proteção aos trabalhadores com
o apoio dos sindicatos. Essa popularidade acabou
por se voltar contra ele, pois o restante do gover‑
no temia a mobilização dos trabalhadores em tor‑
no de seu nome. Em outubro de 1945, Perón foi
destituído do cargo e preso. Milhares de trabalha‑
dores saíram às ruas em protesto e o governo foi
obrigado a libertá-lo. Em 1946, Perón foi eleito pre‑
sidente da Argentina com 52% dos votos.
O governo de Perón concedeu direitos traba‑
lhistas, aumentou o salário de servidores públicos,
investiu em saúde pública, habitação e lazer e na‑
cionalizou setores básicos da economia desenvol‑
vendo o setor industrial. Eva Perón, sua esposa
(conhecida como Evita), tornou-se a “mãe dos

desvalidos”, cuidando das obras sociais do gover‑
no. A popularidade de Perón rendeu-lhe um se‑
gundo mandato, marcado, no entanto, por uma
crise econômica e por forte oposição de grupos ci‑
vis. Em 1955, um golpe de Estado, denominado
Revolução Libertadora, depôs Perón, levando-o
ao exílio; os peronistas, civis e militares, passaram,
então, a ser perseguidos.
Nos anos seguintes, no período entre 1955 e
1973, apenas dois civis assumiram a presidência,
e ambos foram derrubados por golpes militares.
Em 1973, os militares aceitaram o retorno e a can‑
didatura de Perón, que venceu as eleições e assu‑
miu novamente a presidência da Argentina.

Cuba e a Revolução
Na primeira metade do século XX, Cuba atra‑
vessou um período de instabilidade política,
marcado por governos ditatoriais, manifestações
populares e pela formação do Partido Comunista Cubano. Na área social, a maioria da popula‑
ção vivia em condições precárias, fruto de uma
economia agrícola exportadora e monopolizada
pelo capital estrangeiro.
Em 1933, Fulgêncio Batista tornou-se coman‑
dante do Exército e, em 1940, foi eleito presidente
de Cuba, governando até 1944. Em março de 1952,
depois de uma década de relativa tranquilidade polí‑
tica, Batista liderou um golpe de Estado e governou
Cuba até o dia 1o de janeiro de 1959, sob um regime
ditatorial e com apoio dos EUA.
Fidel Castro, advogado cubano, defendia a re‑
democratização do país por meio da luta armada.
Em 1953, liderando um grupo revolucionário, ata‑
cou o quartel de Moncada. A ação fracassou e Fidel
Castro acabou preso. Em 1955, ele foi beneficiado
por uma anistia concedida por Batista. Viajou en‑
tão para o México, onde organizou um novo gru‑
po insurgente, com a participação de Raul Castro
(seu irmão) e do argentino Ernesto Che Guevara.
Em 1956, os rebeldes desembarcaram em Cuba.
Eram pouco mais de oitenta combatentes. Rece‑
bidos à bala por tropas do governo, muitos mor‑
reram no confronto. Restaram doze sobreviventes
que escaparam para a Sierra Maestra. Durante três
anos, travaram ali uma guerra de guerrilhas, con‑
quistando o apoio dos camponeses. Em janeiro de
1959, entraram vitoriosos na capital, Havana, en‑
quanto Batista fugia para os EUA.
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Ditaduras na América Latina
O triunfo da Revolução Cubana em 1959 levou os
Estados Unidos a endurecer sua política de contenção
do comunismo na América Latina, mesmo ao preço da
destruição de regimes democráticos. Assim, em diver‑
sos países latino-americanos, os estadunidenses apoia‑
ram a destituição de governos eleitos democraticamente
e a instalação de ditaduras militares de direita.
Em um desses países, o Paraguai, a ditadura foi im‑
plantada antes mesmo da Revolução Cubana. De fato,
em 1954 o general Alfredo Stroessner tomou o poder
por meio de um golpe de Estado e governou o país até
1988 com o beneplácito dos Estados Unidos. Seu go‑
verno foi marcado pela repressão contra os opositores,
pela censura à imprensa e pela supressão das liberdades.
Na Argentina, o presidente Juan Perón foi deposto
por um golpe de Estado em 1955. Novos golpes mi‑
litares ocorreram em 1962 e 1966. Eleições livres rea‑
lizadas em 1973 colocaram Juan Perón novamente no
poder. Morto no ano seguinte, ele foi sucedido por sua
segunda esposa, a vice-presidente Isabel Perón.
Novo golpe militar, liderado pelo general Videla, der‑
rubou esse governo em 1976, instalando uma violenta
ditadura que deixou milhares de mortos e desapareci‑
dos. Sua política de perseguição aos opositores de es‑
querda e comunistas foi marcada pelo uso sistemático
da tortura e do desrespeito aos direitos humanos.
No Uruguai, a crise econômica e a insatisfação popu‑
lar eram cada vez maiores nos anos 1960. Em meados da
década, a oposição armada do grupo de guerrilha urba‑
na Tupamaros levou o governo a aproximar-se cada vez
mais dos Estados Unidos. Em 1973, os militares instau‑
raram uma ditadura e permaneceram no poder até 1983,
sempre contando com treinamento militar e apoio dos Es‑
tados Unidos e da CIA.
No Chile, o governo socialista democrático de Salvador Allende, eleito em 1970, foi derrubado em 1973 por
meio de um golpe de Estado liderado pelo general Au‑
gusto Pinochet, durante o qual o palácio presidencial foi
bombardeado. Em seu interior encontrava-se o presiden‑
te Allende, que morreu resistindo. A ditadura chilena foi
marcada pelo terrorismo de Estado e pela perseguição aos
opositores do regime Pinochet. O governo chileno per‑
seguiu opositores dentro e fora de seu território e foi um

dos principais eixos da Operação Condor, que promo‑
via a integração entre as forças repressivas das ditaduras
dos países sul-americanos e contava com o apoio da CIA.

Guerrilhas latino-americanas
Com a instalação das ditaduras militares, setores da
esquerda latino-americana passaram a organizar a luta
armada, e diversas guerrilhas surgiram nas cidades e no
campo, opondo-se às ditaduras e à hegemonia dos Es‑
tados Unidos. A vitória da Revolução Cubana em 1959
serviu de inspiração para a luta desses grupos.
No Uruguai, a guerrilha do Movimento de Libertação Nacional, ou Tupamaros, empreendeu diversas
ações contra o governo na década de 1960. Sob intensa
repressão e perseguição, foi desmantelada no início da
década de 1970.
Na Nicarágua, nos anos 1960 e 1970, a Frente Sandinista de Libertação Nacional se fortaleceu e ganhou
apoio popular contra o governo de Somoza, aliado dos
Estados Unidos. Em 1979, o ditador foi deposto, e uma
junta provisória composta de sandinistas e membros de
outros partidos passou a governar o país. Em 1984, o san‑
dinista Daniel Ortega foi eleito presidente, mas a oposi‑
ção política financiada pelos estadunidenses levou o país
a uma guerra civil que durou até o início dos anos 1990.
No Peru, grupos dissidentes do Partido Comunis‑
ta Peruano criaram a guerrilha conhecida como Sendero Luminoso, de inspiração maoista; a luta armada no
campo intensificou-se a partir dos anos 1980. A prisão do
líder Abimael Gusmán e de outras lideranças ocasionou o
desmantelamento do grupo no final dos anos 1990.
Na Argentina, formaram-se em meados dos anos
1970 dois grupos de guerrilha urbana: os Montoneros
(peronistas de esquerda) e o Exército Revolucionário
do Povo (ERP, trotskista). Reprimidos duramente pelos
militares, foram extintos alguns anos depois.
O ano de 1964 marca o surgimento da guerrilha das
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc),
depois de um período de violenta guerra civil no país entre
1948 e 1958. As Farc surgem como oposição armada ao
governo de conciliação entre liberais e conservadores, que
passou a exercer o poder na década de 1960, isolando po‑
liticamente socialistas e outros grupos de esquerda. Acu‑
sadas de estarem associadas ao narcotráfico, foram com‑
batidas pelo governo colombiano com apoio financeiro e
militar dos Estados Unidos, o que enfraqueceu a guerrilha
que, mesmo assim, continua em ação até os dias de hoje.
Em El Salvador, grupos de esquerda fundaram a
Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional
(FMLN) em outubro de 1980. O país mergulhou numa
violenta guerra civil, tendo de um lado a guerrilha e, de
outro, as tropas do governo financiadas pelos Estados
Unidos. O conflito só foi encerrado nos anos 1990, após
um processo de paz promovido pela Organização das
Nações Unidas (ONU). Em 1992, por meio dos Acordos
de Paz de Chapultepec, a guerrilha armada tornou-se
um partido político socialista.

A América Latina entre a revolução e as ditaduras

O governo cubano foi assumido por Fidel Castro, que
propôs a reforma agrária, a nacionalização de empresas e o
barateamento do preço dos aluguéis, entre outras medidas.
A tensão entre Cuba e Estados Unidos aumentou, e o ali‑
nhamento de Fidel ao governo soviético levou os dois paí‑
ses americanos a romper relações diplomáticas. Em 1961,
Cuba foi declarada um Estado socialista; como resposta,
os EUA impuseram um embargo econômico à ilha. No ano
seguinte, a instalação de mísseis soviéticos em Cuba levou
à Crise dos Mísseis, uma forte ameaça de conflito nucle‑
ar, solucionada com a retirada dos mísseis da ilha.

137

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_136A141.indd 137

26/02/14 14:39

Questões
1. Alternativa b.
É preciso considerar, antes de mais nada, que
o avanço do capitalismo na América Latina durante o século XIX foi muito lento, enfrentando
a resistência das velhas estruturas sociais e
econômicas baseadas na grande propriedade
agrícola e no trabalho escravo (abolido pouco
a pouco no decorrer do século). Esse avanço
foi mais rápido nas últimas décadas do século
XIX e tomou impulso durante a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), com as primeiras substituições de importações. A Argentina foi o país
que mais se industrializou nesse período.
2. V-F-V-V-F.
Dos três líderes citados – Lázaro Cárdenas, no
México, Juan Domingo Perón, na Argentina, e
Getúlio Vargas, no Brasil –, o único que promoveu uma reforma agrária em seu país foi Lázaro
Cárdenas. Tanto Perón quanto Vargas se voltaram principalmente para as classes trabalhadoras urbanas. No Brasil, por exemplo, os trabalhadores rurais não foram contemplados com a
legislação trabalhista durante a Era Vargas.
3. a. A mulher em primeiro plano na imagem simboliza a proteção aos trabalhadores que se
veem ao fundo, garantida pelo governo de
Perón. A balança que ela segura representa
a igualdade de todos perante a Constituição
e perante Perón, cujo rosto aparece no último plano, refletido no céu como um ser onipresente e onisciente, a proteger a nação.
 autoritarismo e o apelo permanente aos
b. O
trabalhadores, expresso particularmente
nas grandes manifestações de 1º de Maio,
Dia do Trabalho.

1. (PUC-MG) O avanço do capitalismo em toda a América Latina a partir do início do século XIX até a I Guerra Mundial provocou uma série de mudanças
no comportamento político e nas estruturas econômicas e sociais das jovens
nações. São exemplos dessas mudanças, EXCETO:
a) Um aumento do quadro demográfico dos países, a partir da crescente expansão urbana provocada pelos surtos de industrialização.
b) Desmilitarização das instituições em atenção às demandas populares e
populistas.
c) Racionalização do aparelho de Estado juntamente com aparato repressivo
militar.
d) Avanço da participação ocidental europeia na condução dos padrões estéticos e culturais das sociedades locais.
2. (Udesc) Entre as décadas de 1930 e 1950 é possível observar a emergência
de regimes denominados populistas em diferentes países latino-americanos.
Sobre esses regimes na América Latina na primeira metade do século XX, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) paras as afirmativas falsas.
 (
Regimes populistas, de forma geral, podem ser definidos como governos
fortes e centralizados sob o domínio de líderes reformistas, ao mesmo
tempo autoritários e carismáticos, com grande apoio popular.
 (
Os principais representantes do populismo na América Latina são Evo
Morales, na Bolívia; Hugo Chavez, na Venezuela; e Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil.
 (
Os principais representantes do populismo nesse período foram Getúlio
Vargas, no Brasil; Lázaro Cárdenas, no México; e Juan Domingo Perón, na
Argentina.
 (
No Brasil, por meio de forte propaganda política, promoção de grandes cerimônias públicas e da instituição de uma legislação social, Getúlio Vargas
conseguiu fazer com que a maioria dos trabalhadores urbanos o identificasse como defensor das causas sociais e dos interesses nacionais.
 (
Os governos populistas da Argentina, do Brasil e do México investiram
na reforma agrária em uma forte política de redistribuição de renda, iniciando um período de grande prosperidade e desenvolvimento social na
América Latina.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.
a) F – V – F – V – V
d) F – F – V – V – F
b) V – V – F – V – V
e) V – V – V – V – V
c) V – F – V – V – F
Fac-símile

3. (PUC-RJ)

Ilustração do livro Justicialismo, de Graciela A.
de Videla. Buenos Aires: Estrada, 1953. p. 121.
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Capelato, Maria Helena R. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo.
Campinas: Papirus, 1998. p. 49.

a) Retire da imagem um elemento que explicite práticas, conceitos e ideias
veiculadas durante o governo Perón (1946-1955) na Argentina.
b) Identifique duas características semelhantes entre o governo Perón na
Argentina (1946-1955) e o governo do Estado Novo de Vargas no Brasil
(1937-1945).
4. (UFSC) A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, estimulou a intelectualidade de esquerda na América Latina na busca por um futuro melhor para os povos latino‑americanos. Em relação à Revolução Cubana, é
CORRETO afirmar que:1
01. a tomada do palácio La Moneda deu início ao processo revolucionário
em Cuba.
02. contou com a participação decisiva do grupo guerrilheiro de inspiração marxista chamado Sendero Luminoso.
04. no processo da Revolução, o governo corrupto e repressivo de Fulgêncio
Batista foi derrubado do poder por meio de um golpe apoiado pelos EUA.
08. na década de 1950, a economia cubana, controlada por capital norte-americano, baseava-se fundamentalmente na produção de açúcar.
16. com a vitória da Revolução, empresas foram estatizadas e as propriedades rurais submetidas à reforma agrária. Em represália, os EUA
suspenderam a compra do açúcar cubano, criando dificuldades econômicas e forçando Cuba a se aproximar da URSS.
32. teve início em 1959 e o seu significado para a América Latina equivale ao
significado que a Revolução Russa (1917) teve para a Europa e a Revolução Chinesa (1949) para a Ásia.

4. 8 1 16 5 24.
A Revolução Cubana teve início em 1956, com o
desembarque no litoral cubano de Fidel Castro
e seus companheiros, provenientes do México.
Podemos situar também o começo da
Revolução Cubana em 26 de julho de 1953, com
o fracassado ataque de um grupo de jovens liderados por Fidel Castro ao quartel Moncada,
em Santiago de Cuba. Seja como for, é certo
que ela triunfou em 1º de janeiro de 1959, quando as forças revolucionárias provenientes da
Sierra Maestra entraram em Havana e o ditador
Fulgêncio Batista fugiu para Miami, nos Estados
Unidos. O palácio La Moneda fica em Santiago
do Chile e o grupo guerrilheiro Sendero
Luminoso, de tendência maoista, atuou no Peru
entre as décadas de 1960 e 1990.

A América Latina entre a revolução e as ditaduras

“Na Argentina, durante o governo Perón (1946‑1955), a propaganda
política desempenhou um papel fundamental na legitimação e na con‑
solidação do regime. Fotos, retratos, esculturas de Perón e Eva, o escu‑
dito, a bandeira, expressões características como ‘justicialismo’, ‘terceira
posição’, datas exaltadas pelo regime, composições musicais, discursos
do presidente ou de sua esposa, tudo constituía conteúdo simbólico de
grande força, no que se referia à sedução das massas.”

5. Alternativa c.
Os principais líderes da Revolução Cubana foram sem dúvida Fidel Castro, Ernesto Che
Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Castro, que
comandaram as forças guerrilheiras em sua
marcha para Havana, à qual chegaram em
1o de janeiro de 1959, provocando a fuga de
Fulgêncio Batista.

5. (Uece)
“A história não admite erros.”
Che Guevara. In: Wolf, E. R. Las Luchas Campesinas del siglo XX. Cidade: Siglo Veintiuno Editores.
p. 367.

Acerca da Revolução Cubana, assinale o correto.
a) Fulgêncio Batista faz um acordo com os rebeldes, propõe rendição em
troca de seu exílio no exterior, enquanto as colunas assumem o comando
do governo cubano.
b) Após a vitória revolucionária em Cuba, Che Guevara assume o comando militar e é assassinado na tentativa de evitar uma invasão americana à ilha.
c) Comandadas por Camilo Cienfuegos, Che Guevara, Fidel e Raul Castro,
quatro colunas foram ocupando, uma a uma, as cidades e províncias da
ilha cubana.
d) A OEA (Organização dos Estados Americanos) intermediou o diálogo e o
acordo de paz entre os rebeldes vencedores e os representantes do então
governo Fulgêncio Batista.
6. (UPE) A América Latina, após a libertação da dominação colonial europeia,
tem mostrado “movimentos” buscando novos caminhos. No século XX, sobretudo na segunda metade, os países desse continente têm sofrido perturbações
políticas e econômicas muito frequentes. Sobre o período do texto acima,
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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6. Alternativa b.
O período de auge do populismo na América
Latina é uma questão controversa. Convém
lembrar que Getúlio Vargas governou o Brasil
entre 1930 e 1945, voltando ao poder em 1950
por meio de eleições (suicidou-se em 1954, antes de completar o mandato). Perón, por sua
vez, governou a Argentina de 1945 a 1955,
quando foi deposto por um golpe militar, enquanto Lázaro Cárdenas foi presidente do
México entre 1934 e 1940. Não restam dúvidas,
porém, de que o populismo se mantinha forte
em alguns países latino-americanos na primeira metade da década de 1950.
7. Alternativa d.
O nome de Francisco Madero, ao lado dos de
Emiliano Zapata e Francisco Pancho Villa, líderes camponeses, está ligado à Revolução
Mexicana de 1910-1919. A referência à
Manchúria e ao Kuomintang (partido nacionalista) remete à China anterior à vitória da revolução comunista, em 1949. Sierra Maestra e
o Movimento 26 de Julho evocam a Revolução
Cubana, que derrubou o governo corrupto e
pró-imperialista de Fulgêncio Batista, enquanto a derrota francesa na batalha de Dien Bien
Phu (1954) foi o episódio que marcou o fim da
Guerra da Indochina, da qual surgiram o Vietnã
do Norte e o Vietnã do Sul. Finalmente, Ahmed
Bem Bella foi o primeiro governante da Argélia
independente, após uma guerra contra a
França, da qual era colônia.
8. Alternativa d.
O neoliberalismo propõe a liberdade de mercado, mas seus seguidores são capazes de fechar os olhos para a supressão das liberdades
civis, entre outras, como ocorreu no Chile sob
a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1989). O
Chile foi, nos anos 1970 e 1980, o primeiro país
latino-americano a experimentar integralmente as receitas neoliberais. Enquanto isso ocorria no plano econômico, na esfera política e
social a ditadura de Pinochet exterminava
seus opositores, extinguia a liberdade de imprensa e de expressão e mantinha a sociedade
sob o permanente terror das prisões, dos assassinatos e das torturas.

extraem-se vários elementos que podem ser considerados. Em relação a eles,
analise os itens a seguir.
I. Foi somente a partir da década de 1950 que a luta nacionalista, de caráter
reformista, tomou contornos mais nítidos em defesa do imperialismo.
II. O Populismo teve seu auge na década de 1950, com Movimentos como o
Peronismo, na Argentina, e o Trabalhismo, no Brasil.
III. O Populismo deixou de trazer avanços para o movimento de massas.
IV. A série de golpes militares os quais sacudiram o continente nos anos
1960/70 foi ato do imperialismo, das oligarquias rurais, dos grandes
banqueiros e dos industriais.
V. Depois de séculos de alianças com o poder e com as classes dominantes,
a Igreja busca novo comprometimento: opção pelos oprimidos, inspirada
na Teologia da Libertação.
Estão corretos:
a) I, II e III.
d) III, IV e V.
b) II, IV e V.
e) II, III e IV.
c) I, III e IV.
7. (FGV-SP) Leia os textos:

“I. O líder oposicionista (...) Francisco Madero, candidato derrotado às
eleições presidenciais [de 1910] e poderoso fazendeiro no norte do país,
conclamou a população a depor pelas armas o atual mandatário, Porfírio
Díaz, que está no poder desde 1876. (...) Madero anunciou hoje o Plano
de São Luís Potosí (...)
II. O ataque japonês à Manchúria, em 1931, e a invasão total, seis anos
depois, fizeram o Partido Comunista e o Kuomintang selarem uma trégua,
em 1937. A prioridade de ambos passou a ser derrotar o Japão. Mas a vi‑
tória aliada sobre o Eixo deixou uma dúvida no ar: quem ocuparia o espaço
político deixado pela saída de 1,2 milhão de soldados japoneses?
III. Os guerrilheiros do 26 de julho, que há mais de dois anos lutavam
contra o governo a partir de suas bases na Sierra Maestra, dominavam
desde o ano passado [1958] a segunda cidade do país (...) de onde marcha‑
ram para a capital. Fulgêncio Batista, de 57 anos, renunciou de surpresa
na noite da passagem de ano [1958-1959].
(...)
IV. 7 de maio [de 1954] – As forças comunistas, sob o comando do gene‑
ral Vo Nguyen Giap, tomaram hoje o estratégico campo de pouso de Dien
Bien Phu, (...) derrotando as forças francesas após 55 dias de cerco.
V. 3 de julho [de 1962] – Uma multidão está festejando a indepen‑
dência (...) depois de 132 anos de domínio colonial francês e de oito
anos de guerra contra a metrópole, com um saldo de mais de um milhão
de mortos. (...) O novo presidente deve ser Ahmed Bem Bella.”
Brener, Jayme. Jornal do século XX.

Os textos fazem referência, respectivamente:
a) ao México; a China; ao Panamá; ao Vietnã; ao Irã.
b) à Venezuela; à Coreia; a Porto Rico; ao Camboja; ao Iraque.
c) à Bolívia; à China; a Cuba; ao Camboja; à Argélia.
d) ao México; à China; a Cuba; ao Vietnã; à Argélia.
e) à Venezuela; à Mongólia; ao Panamá; à Coreia; a Guiné-Bissau.
8. (Uece) Na América Latina, o neoliberalismo – doutrina econômica que defende
a total liberdade de mercado e restrição à intervenção estatal sobre a economia
– foi implantado:
a) na Bolívia, com Evo Morales.
b) em Cuba, com Fidel Castro.
c) na Venezuela, com Hugo Chávez.
d) no Chile, a partir da ditadura de Augusto Pinochet.
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10. (Fuvest-SP) Existem semelhanças entre as ditaduras militares brasileira (1964
‑1985), argentina (1976‑1983), uruguaia (1973-1985) e chilena (1973-1990).
Todas elas:
a) receberam amplo apoio internacional tanto dos Estados Unidos quanto da
Europa Ocidental.
b) combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas, recorrendo a métodos violentos.
c) tiveram forte sustentação social interna, especialmente dos partidos políticos organizados.
d) apoiaram-se em ideias populistas para justificar a manutenção da ordem.
e) defenderam programas econômicos nacionalistas, promovendo o desenvolvimento industrial de seus países.
11. (UFPE) O conteúdo histórico da luta e das ações políticas ganha espaços diferentes nas últimas décadas do mundo contemporâneo. Nessas lutas e disputas,
inclusive as internacionais, o envolvimento dos Estados Unidos da América:1
 (

continua sendo importante, pois defende os valores capitalistas desse país.

 (

mudou bastante, pois essa nação se afastou definitivamente dos países
europeus.

 (

manteve-se significativo apenas nos conflitos com países asiáticos.

 (

trouxe perspectivas de paz, sobretudo com a influência diplomática dos
últimos governos.

 (

preocupou-se em assegurar, perante o mundo, a dominação econômica e
política do país.

12. (UFSCar-SP)

“Em nome da Segurança Nacional, foram realizados sequestros, pri‑
sões, torturas e encarceramentos em campos de concentração, para quem
se manifestou contra o governo. Logo no início do regime foi feita queima
dos acervos das bibliotecas públicas e particulares. Essa realidade durou
até 1989, quando, por pressão internacional, foi realizado um plebiscito
no qual o povo deveria optar pela permanência do governante por mais
cinco anos. O plebiscito foi realizado e ficou conhecido historicamente
como ‘El Plebiscito del No’, já que a maioria do povo disse não à perma‑
nência do regime, implantado com o apoio da CIA.”
O relato é parte da história:
a) da Argentina.
d) da Venezuela.
b) da Colômbia.
e) do Chile.
c) da Bolívia.
1.

9. Alternativa e.
Na América Latina, o neoliberalismo começou
a ser aplicado no Chile, durante a ditadura do
general Augusto Pinochet. Mais tarde, ele foi
adotado por outros países do continente, entre os quais o Brasil, sob os governos de
Fernando Collor de Mello (1990-1992) e
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Entre
os princípios do neoliberalismo destacam-se a
defesa da liberdade irrestrita do mercado, a
privatização das empresas estatais, a desregulamentação da economia e do mercado de trabalho, a abertura do país para o comércio internacional e o fim de quaisquer restrições ao
mercado financeiro.

A América Latina entre a revolução e as ditaduras

9. (UFC-CE) A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este
modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por:
a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital
internacional, ofertando o pleno emprego.
b) estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma
sociedade mais justa e igualitária.
c) diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia nacional.
d) ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a
oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho.
e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que
defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia.

10. Alternativa b.
Havia diversas diferenças entre as ditaduras
militares da América Latina entre os anos 1960
e 1980, mas todas elas tinham em comum a repressão violenta aos opositores, sobretudo
aos grupos de esquerda, a censura à imprensa,
o emprego maciço da tortura como método
para arrancar confissões, a supressão das liberdades civis, os assassinatos e “desaparecimentos” de presos políticos, etc. Essas semelhanças tornaram possível a criação da
Operação Condor, aliança político-militar entre
as ditaduras do Chile, Brasil, Argentina,
Bolívia, Paraguai e Uruguai, e orientada pela
Central de Inteligência Americana (CIA), com o
objetivo de coordenar as ações repressivas e o
extermínio de líderes e militantes de esquerda
desses países.
11. V-F-F-F-V.
Maior potência econômica e militar do mundo,
os Estados Unidos procuram difundir seus valores capitalistas e assegurar sua hegemonia onde quer que ela esteja em perigo, seja por
meios pacíficos, seja pela violência. Após os
atentados às Torres Gêmeas em Nova York, em
11 de setembro de 2001, os estadunidenses promoveram intervenções militares no Afeganistão
e no Iraque e suas tropas de ocupação permaneceram nesses países durante vários anos.
12. Alternativa e.
O plebiscito a que se refere o texto citado foi
realizado no Chile. Na verdade, houve dois plebiscitos nesse país em fins da década de 1980.
O primeiro, o Plebiscito del No, ocorreu em outubro de 1988, quando a maioria dos eleitores
disse “não” à pergunta sobre se o general
Pinochet deveria continuar no poder. O segundo teve lugar em julho 1989, quando foram
aprovadas propostas de reforma da
Constituição de 1980.

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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Brasil: do populismo à
ditadura militar
Uma nova Constituição

Folha Imagem

O fim do Estado Novo foi marcado por dois
movimentos antagônicos: de um lado, uma parcela da sociedade pressionava pelo fim da ditadura,
caso das manifestações da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da Passeata do Silêncio (1943);
de outro, grupos ligados ao trabalhismo defendiam
a continuidade de Getúlio Vargas no poder, movimento conhecido como queremismo. Em 1945,
pressionado pela sociedade e pelas Forças Armadas, Getúlio publicou o Ato Adicional à Carta de
1937, que dispunha sobre as eleições gerais e a formação de uma Assembleia Constituinte. Porém,
antes mesmo de deixar o cargo, uma Junta Militar
forçou sua renúncia e o país ficou sob o comando
do presidente do Supremo Tribunal Federal até a
posse do novo presidente.
A restauração do pluripartidarismo levou à formação da União Democrática Nacional (UDN),
partido de oposição a Getúlio Vargas; do Partido
Social Democrático (PSD), aliado ao governo; e do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), formado por
trabalhadores urbanos getulistas. O Partido Comu
nista do Brasil (PCB) saiu da ilegalidade e apoiou
inicialmente a proposta “Constituinte com Getúlio”. Deposto Vargas, lançou candidato próprio à
presidência nas eleições de 1945. A UDN lançou
Eduardo Gomes (major-brigadeiro da Aeronáutica);
o PCB indicou Iedo Fiúza; Getúlio e o PTB apoiaram a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra
(PSD). Dutra venceu com 55% dos votos. O PCB
teve uma votação significativa, com 10% dos votos.
O próprio Getúlio foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, numa aliança entre o PSD e o PTB.

Os trabalhos para a elaboração da nova Cons
tituição tiveram início em 1946. O Brasil restabelecia a divisão dos três poderes, com um
Legislativo bicameral (Senado e Câmara dos
Deputados) e um Executivo com poderes de
nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente passava a ser eleito por voto
direto e secreto, incluindo o feminino (os analfabetos ainda não tinham direito ao voto), seu
mandato seria de cinco anos e ele não poderia ser
reeleito. Foi assegurada a liberdade de consciência, de culto, de reunião e associação (direito de
greve), assim como o direito ao habeas corpus. O
corporativismo do sistema sindical foi mantido
(impostos sindicais, intervenções do Estado).

Dutra e a Guerra Fria
O governo de Dutra promoveu o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos no contexto
da Guerra Fria. Em 1947, o Brasil assinou o Tra
tado Interamericano de Assistência Recíproca
(Tiar) com os EUA e rompeu relações diplomáticas com a URSS, dando início à ofensiva contra
o comunismo no país. O Partido Comunista foi
posto novamente na ilegalidade, e seus parlamentares, cassados. Os trabalhadores também sofreram repressão, com o controle dos sindicatos e a
proibição do direito de greve.
Na economia, Dutra incentivou a liberaliza
ção, abrindo o mercado para os produtos importados. Porém, devido à inflação e à perda de
divisas, o governo mudou de estratégia, passando a restringir as importações e a incentivar a
produção nacional. O PIB cresceu, em média,
8% ao ano (1948-1950).

A volta de Vargas

Manifestação na cidade do Rio de Janeiro, em 1945,
em apoio à candidatura e à permanência de Getúlio
Vargas no poder.

Em 1950, com um discurso nacionalista e po
pulista de desenvolvimento industrial e de defesa dos trabalhadores, Getúlio Vargas foi eleito
presidente pelo PTB, com 48,7% dos votos. Duas
correntes de pensamento político-econômico
marcaram seu governo: os entreguistas, que faziam parte da UDN e da grande imprensa e defendiam a entrada de capital externo no país; e os
nacionalistas, do PSD, do PTB e do clandestino
PCB, que defendiam um desenvolvimento autônomo, evitando a entrada do capital estrangeiro.
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Anos JK
Café Filho assumiu a presidência e em seu curto
mandato adotou uma política cambial favorável às importações, atendendo aos interesses da UDN.
Nas eleições de 1955, a UDN lançou o general Juarez
Távora candidato à presidência, mas foram Juscelino
Kubitschek e João Goulart, dos partidos PSD e PTB,
respectivamente, que foram eleitos para presidente e
vice-presidente. A UDN não aceitou o resultado, alegando que o candidato não fora eleito com a maioria
absoluta dos votos. O coronel Jurandir Mamede, representando o setor radical anticomunista das Forças
Armadas, ameaçou impedir a posse de JK, mas o ministro da Guerra, Teixeira Lott, o advertiu. Nesse ínterim, Café Filho renunciou e o presidente da Câmara
dos Deputados, Carlos Luz, favorável a Mamede, assumiu a presidência da República. Lott demitiu-se do
cargo de ministro, organizou a ala legalista das Forças
Armadas, depôs Carlos Luz e empossou Nereu Ramos
(presidente do Senado) no cargo, assegurando a transição para o governo de JK.
O governo de Juscelino foi marcado pelo nacional
‑desenvolvimentismo, embora também tenha aberto
a economia para investimentos estrangeiros. Seu Pla
no de Metas propunha incentivos à indústria de base

e à infraestrutura de transporte e energia, mas foi nos
setores automobilístico, farmacêutico, petroquímico e
de eletrodomésticos que a indústria mais cresceu, embora dependente do capital externo.
Em 1960, JK inaugurou Brasília, a nova capital, que
fazia parte de um projeto de integração e desenvolvimento
econômico do interior do país. Os gastos com a construção de Brasília aumentaram os índices de inflação (39,5%
em 1959) e a dívida externa (US$ 3,1 bilhões). A maioria da população não usufruiu do crescimento econômico da era JK; muitos empobreceram (principalmente no
campo), e a concentração das indústrias no Sudeste gerou
um grande movimento migratório no país; apenas os ricos
empresários e a classe média se beneficiaram.

Brasil: do populismo à ditadura militar

A política seguida por Vargas desde 1930 tornou-se
um modelo de populismo, prática que se caracteriza pela concessão de benefícios aos trabalhadores em
troca de seu apoio ao governo; por posições nacionalistas e antioligárquicas; e por um discurso que dilui
as classes sociais e seus conflitos no conceito genérico de “povo”.
Vargas limitou a remessa de lucros para o exterior
(10%); criou o Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico (BNDE); investiu em infraestrutura
(transporte e energia); concedeu incentivos ao setor
industrial e criou a estatal Petrobras, após uma campanha popular cujo slogan era “O petróleo é nosso”.
O monopólio da exploração, distribuição e refino do
petróleo foi alvo de acirrados debates no Congresso e
na sociedade.
Entretanto, as taxas de inflação e de desvalorização
dos salários causaram descontentamento entre os trabalhadores. Buscando apoio popular, Getúlio nomeou
João Goulart (Jango) para o Ministério do Trabalho
e, em 1954, aprovou um aumento de 100% no salário
mínimo, o que favoreceu sua imagem diante dos trabalhadores, mas não da oposição. Para piorar a situação, o jornalista e deputado udenista Carlos Lacerda,
principal crítico de Vargas, sofreu um atentado que
causou a morte de Rubens Vaz, major da Aeronáutica.
As investigações apontavam para um crime a mando
de Vargas, o que aumentou a pressão para que ele renunciasse. Em 24 de agosto de 1954, em meio a uma
crise política, Getúlio Vargas se suicidou.

Cultura bossa-nova
O período JK foi chamado de anos dourados, pela
atmosfera de modernidade que produziu, expressa no
desenvolvimento industrial, na urbanização, na arquitetura da nova capital, na presença cada vez maior de
eletrodomésticos e automóveis.
Culturalmente, o país recebeu a influência de novos
valores, que se chocavam com o pensamento e a cultura tradicionais. Era a modernidade, traduzida na música
pelo rock’n’roll e pela bossa nova (combinação do samba tradicional com o jazz); no vestuário (jeans e jaqueta
de couro); no rádio, pelas narrações de jogos de futebol,
programas musicais e radionovelas.
A literatura passou por inovações. Um grupo de escritores paulistas, Décio Pignatari, Haroldo de Campos
e Augusto de Campos, criou o movimento concretista.
A poesia concreta aproximou a literatura das artes plásticas, explorando não apenas o sentido, mas a forma e a
disposição das palavras. Nesse período, Guimarães Rosa,
autor de Grande sertão: veredas, consagrou-se como um
dos maiores escritores brasileiros.
Ivan Serpa, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Waldemar
Cordeiro e Geraldo de Barros destacaram-se como os
principais nomes do concretismo nas artes plásticas.
Ainda nesse período ocorreu a construção do Museu de
Arte Moderna de São Paulo (Masp) e lançou-se a I Bie
nal Internacional de São Paulo.
A fundação do Teatro Brasileiro de Comédia
(TBC), em São Paulo, influenciou a dramaturgia em
todo o país. No cinema, o período foi marcado por
produções da Companhia Vera Cruz (O cangaceiro, de
Lima Barreto, foi premiado em Cannes) e, sobretudo,
pelo Cinema Novo, com Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos, Assalto ao trem pagador, de Roberto
Farias, e outros.
A arquitetura moderna brasileira tornou-se referência mundial, com destaque para Oscar Niemeyer,
que projetou os edifícios públicos de Brasília e da lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.
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Jânio Quadros e a crise
Quando concorreu às eleições presidenciais em
1960, Jânio Quadros foi apoiado por setores conservadores e populares da sociedade. Naquela época, a escolha do presidente e do vice-presidente era feita separadamente; Jânio Quadros, apoiado pela conservadora
UDN, venceu a disputa para a presidência, e João Goulart, o Jango, apoiado pelo PTB e pelo PSB (opositores
de Jânio), foi eleito vice.
Durante seu governo, Jânio perdeu pouco a pouco
o apoio que o sustentava no poder. O restabelecimento
das relações diplomáticas com a União Soviética e a condecoração de Che Guevara, líder da Revolução Cubana, contribuíram para o desgaste do presidente diante
das elites conservadoras. A instabilidade e as tentativas
de reformas econômicas geraram recessão, afetando diretamente o salário dos trabalhadores e aumentando a
impopularidade do presidente. A oposição crescente
da própria UDN levou Jânio a renunciar em agosto de
1961. Com o vice-presidente João Goulart em visita oficial à China, o deputado Ranieri Mazzili, presidente da
Câmara dos Deputados, assumiu a presidência.

O governo João Goulart
A direita conservadora organizou-se em torno da
UDN, apoiada pelos militares, para impedir a posse
de João Goulart, o que violaria a Constituição. Lançou-se, então, uma campanha que ficou conhecida
como Rede da Legalidade, liderada por políticos do
PTB, como Leonel Brizola, que pedia o empossamento imediato de Jango. Como alternativa ao impasse, o
Congresso adotou o Parlamentarismo, e Jango tomou
posse como presidente em setembro de 1961. Contudo, a instabilidade econômica, política e social deu
força ao movimento político que pedia o restabelecimento do Presidencialismo, aprovado após plebiscito
realizado em janeiro de 1963.
João Goulart foi alvo das críticas da elite conservadora nacional. Seu programa de Reformas de Base
entrava em choque direto com os interesses das elites
e das grandes empresas estrangeiras. A oposição lançou uma violenta campanha contra ele, acusando-o de
comunista. Além disso, as camadas populares intensificaram suas demandas por reformas, como a agrária,
exigida pelas Ligas Camponesas, lideradas pelo deputado Francisco Julião.
A campanha pelas reformas também crescia entre
os trabalhadores urbanos. Procurando maior apoio nas
camadas populares e na mobilização da esquerda para
pressionar o Congresso a favor das reformas, João Goulart realizou o Comício da Central do Brasil, em 13 de
março de 1964. A resposta das camadas conservadoras
foi dada dias depois, na Marcha da Família com Deus
pela Liberdade e em diversas outras manifestações.

A ditadura militar
João Goulart também perdeu apoio nos círculos
militares, após o episódio da Revolta dos Marinhei
ros, em 25 de março de 1964. No dia 31 de março de
1964, o comando das Forças Armadas ordenou a deposição de João Goulart, que não resistiu e partiu para
o exílio no Uruguai. Começava um período de forte
repressão aos movimentos populares e às organizações
que, anteriormente, haviam apoiado as Reformas de
Base, como a União Nacional dos Estudantes (UNE).
Expurgos no funcionalismo público, perseguição a deputados e senadores e cassações de direitos políticos
marcaram o período inicial da ditadura. Os militares
criaram então o Sistema Nacional de Informações
(SNI) com o objetivo de organizar a repressão aos “inimigos do Estado”.
O primeiro presidente militar foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Durante seu governo, foram promulgados os primeiros de uma série de
Atos Institucionais (AIs), medidas com força de lei
que os militares criaram para aumentar os poderes
do Executivo e cercear as liberdades políticas: o AI-2
(1965) extinguiu todos os partidos políticos; o AI-3
(1966) instituiu o bipartidarismo, com a criação da
Aliança Renovadora Nacional (Arena), que apoiava
o governo, e do Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), que fazia “oposição consentida”. No final de
seu governo, foram aprovadas uma nova Constituição, a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional.
Em 1967, assumiu a presidência o general Artur da
Costa e Silva. A oposição à ditadura cresceu muito em
seu governo, até mesmo entre setores que anteriormente haviam apoiado o golpe militar. Como resposta, o governo aumentou a repressão, e as manifestações lideradas pela juventude no ano seguinte intensificaram as
disputas entre o governo e a oposição.

A rebeldia da juventude
nos “anos de chumbo”
O ano de 1968 foi marcado pela realização, em vários países, de manifestações e protestos contra a ordem
mundial vigente. No Brasil, esses protestos foram liderados pelos estudantes, organizados em torno da clandestina UNE, com apoio de outras entidades, como a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Em março, os protestos culminaram na morte do estudante Edson Luís, no Rio de Janeiro. Outra manifestação em junho resultou em quatro mortes e mais de mil
presos. A resposta dos estudantes foi a organização de
uma gigantesca manifestação no Rio de Janeiro (Pas
seata dos Cem Mil). Em São Paulo, o Comando de
Caça aos Comunistas (CCC), grupo de extrema-direita, invadiu o teatro Ruth Escobar e espancou os atores;
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O conflito ocorrido em 21 de junho de 1968, entre policiais e estudantes
no Rio de Janeiro, ficou conhecido como “sexta-feira sangrenta”. O
confronto deixou 23 pessoas baleadas e quatro mortos.

O projeto do Brasil grande
Costa e Silva morreu em 1969, sendo substituído pelo
general Emílio Garrastazu Médici, que intensificou ainda
mais a repressão aos opositores do regime. Seu governo foi
marcado por avanços econômicos, conhecidos como mi
lagre brasileiro, que só puderam ser alcançados por meio
de uma política de investimento estatal em grandes obras
e companhias públicas e do incentivo à entrada de capital
estrangeiro em diferentes setores da economia. Os maiores

beneficiários desse “milagre” foram a elite e a classe média;
a maioria da população continuou a receber baixos salários
e a viver sob péssimas condições.
O “milagre” foi usado ideologicamente pelo governo
para aumentar sua popularidade por meio da propaganda política e de investimentos em obras monumentais.
São desse período a Usina de Itaipu, a rodovia Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e as usinas nucleares Angra 2 e Angra 3.

Brasil: do populismo à ditadura militar

em outubro, ocorreu a Batalha da Maria Antônia, na
qual estudantes da universidade Mackenzie e membros
do CCC enfrentaram os alunos da Faculdade de Filosofia da USP; no mesmo mês, a polícia prendeu a maioria
das lideranças estudantis durante o congresso da UNE,
realizado clandestinamente em Ibiúna (SP).
Foi também a partir de 1968 que aumentou entre os
grupos de esquerda a opção pela luta armada como meio
de enfrentar a ditadura. Grupos de guerrilha, como a
Ação Libertadora Nacional (ALN), liderada por Carlos
Marighella, já se vinham estruturando desde 1967.
O repúdio à ditadura cresceu tanto entre os grupos
guerrilheiros como entre os que faziam oposição política
dentro do Congresso, o que levou Costa e Silva a fechar
a instituição e a decretar o AI-5, que marcaria o período mais violento e repressor do regime militar no Brasil,
pois aboliu as liberdades individuais e intensificou a repressão aos opositores do regime, prendendo-os, torturando-os e matando-os. Para tanto, foram criados os
DOI-CODI (sigla para Departamento de Operações
Internas e Centro de Operações de Defesa Interna),
órgãos de repressão financiados em grande parte pelo
capital estrangeiro.
Diante do recrudescimento das forças de repressão
do Estado, novos grupos armados de esquerda surgiram, como o Movimento Revolucionário 8 de outu
bro (MR-8) e a Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR). Uma das mais ousadas ações desses grupos foi
o sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, que foi trocado por quinze prisioneiros políticos
em 1969.

Cultura de massas e resistência
A televisão tornou-se muito popular nos anos 1960,
e a conquista da Copa do Mundo do México, em 1970,
foi associada aos feitos do governo militar. O uso de
adesivos ufanistas e a adoção do slogan “Brasil, ame-o
ou deixe-o” eram intensamente divulgados. A produção
cultural nesse período foi marcada pela forte censura
às obras de artistas contrários ao regime. Estes, por sua
vez, muitas vezes conseguiam “driblar” a censura por
meio de jogos de palavras e alegorias que camuflavam
suas críticas.
A “arte engajada” tornou-se uma forma de “resistência
cultural”, sendo utilizada pelos militantes de esquerda
para conscientizar a população e denunciar o autoritarismo do regime.
Ao fim do governo Médici, o “milagre brasileiro”
dava sinais de desgaste, com o aumento da inflação e
da dívida externa.

Abertura lenta e gradual
O general Ernesto Geisel sucedeu Médici na presidência em 1974. Considerado um militar que não
fazia parte da “linha dura”, começou a implantar um
lento processo de abertura política. Contudo, a aprovação da Lei Falcão (1976), dos Pacotes de Abril
(1977) e a criação dos chamados senadores biônicos (nomeados pelo governo) mantinham a oposição
sob rígido controle e garantiam a maioria política da
Arena (o partido do governo) no Congresso.
Os assassinatos do jornalista Wladimir Herzog e
do operário Manuel Filho pelos militares contribuíram para aumentar a oposição e a indignação da sociedade contra o regime. Para os militares moderados, era o momento de preparar a entrega do poder
aos civis. O AI-5 foi revogado em 1978. O sucessor de Geisel na presidência, o general João Baptista
Figueiredo, aprovou em 1979 a Lei da Anistia, importante passo para a redemocratização do país. No
mesmo ano, a volta do pluripartidarismo acirrava
as disputas políticas, com a criação de vários partidos de oposição. O sindicalismo operário, principalmente na região do ABC paulista, reunia líderes
importantes que mobilizavam os trabalhadores para
grandes manifestações e greves, momento em que foi
criado o Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980,
marco importante nas lutas pela redemocratização.
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Questões

2. Alternativa c.
Até 1950, Getúlio Vargas nunca tinha sido eleito para a presidência da República por meio do
voto direto dos cidadãos. Em 1930, ele chegou
ao poder por meio de um movimento armado.
Em 1934, foi eleito indiretamente pela
Assembleia Constituinte. Em 1937, deu um golpe de Estado e assumiu todos os poderes. No
fim do Estado Novo (1945), ele ainda desfrutava de grande popularidade. Seu candidato à
presidência, Eurico Dutra, venceu as eleições e
governou entre 1946 e 1951. Em 1950, Getúlio
lançou sua candidatura, venceu as eleições e
governou o país entre 1951 e 1954, quando se
suicidou com um tiro no coração.
3. Alternativa c.
O general Eurico Gaspar Dutra governou o país
entre 31 de janeiro de 1946 e 31 de janeiro de
1951. Sua política econômica se orientou inicialmente pelo liberalismo proposto pela União
Democrática Nacional (UDN), partido de oposição cujo candidato à presidência em 1945 fora
o brigadeiro Eduardo Gomes. Assim, o câmbio
foi liberado e as importações de produtos industrializados cresceram substancialmente,
prejudicando a indústria nacional. Em meados
de 1947, o governo mudou essa política, restringindo as importações, mas se manteve
atrelado à política externa dos Estados Unidos,
participando em 1948 da fundação da
Organização dos Estados Americanos (OEA),
proposta pelo governo estadunidense, e criando a Escola Superior de Guerra (ESG), inspirada no National War College dos Estados Unidos.
Em clima de Guerra Fria, o governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e
reprimiu os comunistas, cujo partido, o PCB,
foi colocado na ilegalidade.

1. (Unesp)
“Bossa nova mesmo é ser presidente
desta terra descoberta por Cabral.
Para tanto basta ser tão simplesmente:
simpático, risonho, original.
Depois desfrutar da maravilha
de ser o presidente do Brasil,
voar da Velhacap pra Brasília,
ver Alvorada e voar de volta ao Rio.
Voar, voar, voar.
(...).”
Juca Chaves. Apud Lustosa, Isabel. Histórias de presidentes, 2008.

A canção Presidente bossa-nova, escrita no final dos anos 1950, brinca com a
figura do presidente Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a:
a) representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova
capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural.
b) celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro
presidente do Brasil a utilizar aviões nos seus deslocamentos internos.
c) rejeição à transferência da capital para o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o centro financeiro do país.
d) crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante
todo o período republicano.
e) recusa da atuação política de Kubitschek, que permitia participação popular direta nas principais decisões governamentais.
2. (UFRGS-RS) Observe a charge abaixo.
Nássara

1. Alternativa a.
A canção de Juca Chaves é uma expressão
da liberdade de crítica durante o governo de
Juscelino Kubitschek (1956-1961). Ela faz uma
crítica bem-humorada às viagens do presidente na época em que Brasília ainda estava em
construção (a Velhacap, em oposição à
Novacap, era o Rio de Janeiro). Brasília foi
inaugurada em 21 de abril de 1960.

Fausto, Bóris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Essa charge, inspirada em uma marcha de carnaval interpretada por Francisco
Alves, faz referência:
a) à ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após o golpe do Estado Novo.
b) ao término do Estado Novo com a destituição de Getúlio Vargas.
c) à volta de Getúlio Vargas ao poder, após o governo de Eurico Dutra.
d) à eleição de Getúlio Vargas como governador do Rio Grande do Sul, após a
redemocratização.
e) à reeleição de Getúlio Vargas como presidente, após o governo JK.

3. (Mackenzie-SP) O governo de Eurico Gaspar Dutra (1946‑1950) foi influenciado pelos acontecimentos internacionais que marcaram o pós-guerra. A política econômica adotada em seu governo tinha como principal objetivo:
a) o aumento da intervenção do Estado, que passou a controlar as importações, diminuindo as tarifas alfandegárias.
b) a manutenção de uma política de confisco para combater a inflação que,
entretanto, não prejudicou os ajustes salariais dos trabalhadores.
c) a liberalização do câmbio, aumentando as importações de produtos supérfluos, sem adotar uma política de seleção nas importações.
d) a adoção de uma política liberal e nacionalista, favorável aos negócios das
empresas nacionais.
e) a manutenção das condições favoráveis à acumulação de capital, por meio
de uma política social democrática e nacionalista.
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5. (UFC-CE)
“É preciso dizer que o que ocorreu comigo não é exceção, é regra.
Raros os presos políticos brasileiros que não sofreram torturas. Muitos,
como Schael Schreiber e Virgílio Gomes da Silva, morreram na sala de
torturas. Outros ficaram surdos, estéreis ou com outros defeitos físicos.”
In: Beto, Frei. Batismo de Sangue: guerrilha e morte de Carlos Marighella. 14. ed. rev. e ampl.
Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

A partir desse trecho do depoimento de frei Tito de Alencar, escrito na prisão,
em 1970, assinale a alternativa correta sobre a situação dos direitos humanos no decorrer da ditadura instalada no Brasil em 1964.
a) Os governos estabelecidos depois de 1964 conseguiram provar que os que
morreram na prisão já estavam doentes e não aceitavam o tratamento médico oferecido.
b) A tortura realizada nas delegacias de polícia era uma exceção, na medida
em que havia a publicação de reportagens na imprensa com o objetivo de
defender os direitos humanos.
c) A tortura de presos começou a ser utilizada no Brasil a partir de 1972 e foi
abolida com o movimento em torno da Anistia em 1979, em sintonia com
os movimentos pelos direitos humanos.
d) A coerção em torno dos meios de comunicação e a tortura de presos políticos eram meios utilizados pelo regime de 1964 para reprimir movimentos
e opiniões divergentes da ideologia oficial.
e) A repressão aos meios de comunicação se realizou a partir do Governo do
Presidente Médici, momento em que se inaugura a prática da tortura para
obter depoimentos de subversivos.
6. (UFMG) Considerando-se os fatores que contribuíram para a longevidade do
regime militar no Brasil, é correto afirmar que foi de grande relevância:
a) a combinação entre a ordem constitucional, amparada pela Constituição
de 1967, e a arbitrariedade, expressa em sucessivos Atos Institucionais.
b) a manutenção de um sistema político representativo, com eleições indiretas em todos os níveis, exceto para a Presidência da República.
c) o desenvolvimento econômico-social do país, acompanhado de um constante crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).
d) o rodízio de lideranças políticas entre as Forças Armadas, por meio de eleições indiretas no âmbito do Comando Supremo da Revolução.

4. Alternativa a.
A palavra “queremismo” derivou do slogan
Queremos Getúlio! difundido em 1945 por setores do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e
pelo Partido Comunista do Brasil (PCB), que
reivindicavam a permanência de Getúlio
Vargas no governo ao lado da Assembleia
Constituinte.

Brasil: do populismo à ditadura militar

4. (Fatec-SP) Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu importantes transformações em seu sistema político. Em meio a esse processo, o país presenciou um movimento chamado queremismo, que:
a) defendia a presença de Getúlio Vargas na condução da transição democrática.
b) propunha a exclusão de Getúlio Vargas do cenário político nacional.
c) era liderado pela esquerda brasileira e exigia a legalização do Partido Comunista Brasileiro (PCB).
d) tinha como bandeira principal o retorno da política do café com leite.
e) pedia a prisão do presidente Getúlio Vargas e de seus colaboradores
políticos.

5. Alternativa d.
As torturas no Brasil existem desde a época da
escravidão, entre os séculos XVI e XIX, período
no qual os trabalhadores escravizados que cometiam algum “delito” eram cruelmente supliciados, às vezes até a morte. Durante o Estado
Novo (1937-1945), era comum a tortura aos
presos políticos. Após o golpe militar de 1964,
esse método de intimidação foi largamente
utilizado contra os opositores do regime, muitos dos quais morreram durante as sessões em
que eram supliciados com choques elétricos,
pau-de-arara, afogamentos e toda sorte de
brutalidades.
6. Alternativa c.
Sem nunca ter obtido uma base popular de
apoio, a ditadura militar procurou se legitimar
por meio da expansão econômica, que apresentou índices anuais de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) acima de 10% durante vários anos entre 1968 e 1974. Esse crescimento econômico, porém, foi acompanhado
pela concentração da renda e pelo aumento
das desigualdades sociais.
7. Alternativa c.
O Ato Institucional no 5, o AI-5, foi imposto pelo general Artur da Costa e Silva, presidente
da República entre 1967 e 1969, no dia 13 de
dezembro de 1968. Ele autorizava o presidente
a cassar o mandato de qualquer parlamentar,
suspender direitos políticos, fechar o
Congresso Nacional e as Assembleias
Legislativas, suspendia o habeas corpus para
“delitos” políticos e submetia o poder
Judiciário ao poder Executivo. Foi revogado
em 13 de outubro de 1978, juntamente com os
outros atos institucionais e complementares,
pelo presidente general Ernesto Geisel, antes
da posse do general João Baptista Figueiredo
em março de 1979.

7. (Ibmec-RJ) Comprometendo-se com a redemocratização do país desde o seu
discurso de posse, em 15 de março de 1979, o general João Figueiredo tomou
uma série de medidas com esse objetivo, EXCETO:
a) a assinatura da Lei de Anistia, que permitiu a volta dos exilados políticos
ao Brasil.
b) o fim do bipartidarismo, possibilitando o surgimento de legendas como o
PT e o PDT, entre outras.
c) a revogação do AI-5, considerado a mais radical de todas as medidas tomadas pelos governos militares.
d) a volta das eleições diretas para os governos estaduais.
e) abrandamento da ação da censura aos meios de comunicação.
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A questão judaica
A partir de 1900, para fugir da discriminação e
das perseguições crescentes na Europa, judeus de
diversas partes do mundo passaram a imigrar para
a região da Palestina, resultado do esforço da Organização Sionista Mundial; criada em 1897, tinha
caráter nacionalista e reivindicava a “recriação’’ de
um Estado nacional judaico. Com apoio financei
ro de grandes banqueiros europeus ligados à cau
sa sionista, os imigrantes judeus compraram terras
na Palestina, dando origem aos numerosos kibutzim
(estabelecimentos agrícolas judaicos). Em 1909, os
judeus fundaram a cidade de Tel-Aviv.
Em 1917, a causa sionista obteve o apoio finan
ceiro e político dos ingleses, expresso na Declaração Balfour, que afirmava sua concordância com
a criação de um Estado judaico na Palestina. Essa
postura era vista com desconfiança pelos naciona
listas árabes da região, que aumentaram a pressão

LÍBANO
GALILEIA
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ão

Oriente Médio foi um conceito criado pelos
países europeus, no início do século XX, para de
limitar uma área predominantemente muçulmana
localizada entre a Europa, a Ásia e a África. Em ge
ral, os países que fazem parte dessa região são os
atuais Egito, Jordânia, Síria, Turquia, Arábia Sau
dita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Israel e
os territórios palestinos.
Desde a Antiguidade, essa área sempre foi muito
disputada pela sua importância estratégica, militar,
comercial e cultural. Foi nela que surgiram o judaís
mo, o catolicismo e o islamismo.
A partir do século X, os turcos conquistaram
diversos territórios, entre os quais a região da Pa
lestina. No final do século XII, no seu auge, o Im
pério Turco ou Império Otomano ocupava uma
grande área da Europa, da Ásia e da África. Porém,
nos séculos seguintes, perdeu força.
A desintegração do Império Turco Otomano, rea
lizada pelas potências europeias após a Primeira
Guerra Mundial, transformou o território do Orien
te Médio em palco de disputas de interesses entre
França e Inglaterra, sobretudo por causa do Canal
de Suez e dos campos petrolíferos da Península Ará
bica e do Kuwait, que são estratégicos. Nas décadas
de 1920 e 1930, a dominação colonial enfrentou a
resistência de movimentos nacionalistas pró-inde
pendência e a oposição de movimentos religiosos
fundamentalistas.
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Uma região disputada
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Fonte de pesquisa: Kinder, Hermann; Hilgemann, Werner.
Atlas histórico mundial (II): de la revolución francesa a
nuestros días. Madrid: Akal/Istmo, 2006. p. 278.
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Uma sucessão de guerras
Com a criação do Estado judeu, centenas de milhares
de palestinos que viviam na região se tornaram refugia
dos, sobretudo em países como Jordânia, Líbano e Iraque.
Outra consequência imediata foi a ampla declaração de
guerra dos países árabes contra o Estado de Israel. Egito,
Líbano, Jordânia, Síria e Iraque iniciaram uma ofensiva
militar, encerrada em 1949. Os israelenses saíram vitorio
sos, e grande parte dos territórios destinados aos árabes
pela partilha foi ocupada por Israel. Para incentivar a colo
nização das terras ocupadas, o governo israelense aprovou
a Lei do Retorno, em 1950.
Nesse período, as disputas pela hegemonia sobre o
Oriente Médio fizeram parte do contexto da Guerra Fria.
O aumento do nacionalismo e a aproximação de alguns
líderes com o governo soviético levaram os Estados Uni
dos a intervir na região por meio de apoio a golpes de Es
tado a fim de garantir seus interesses econômicos; foi o
caso do golpe que derrubou o primeiro-ministro iraniano
Mohammed Mossadegh, em 1951. Em 1956, estaduni
denses e soviéticos condenaram a invasão do Egito, efe
tuada por tropas israelenses, britânicas e francesas, após
a nacionalização do canal de Suez, realizada pelo presi
dente egípcio e líder nacionalista Gamal Nasser.
Em 1967, outro conflito entre árabes e israelenses
eclodia na região. Gamal Nasser fechou o porto de Ákaba,
bloqueou o porto de Eliat e assinou um acordo militar
com a Jordânia. Com apoio estadunidense, os israelen
ses lançaram uma rápida ofensiva, conhecida como a
Guerra dos Seis Dias, que matou mais de meio milhão
de palestinos refugiados e conquistou mais territórios
para Israel. Para muitos refugiados palestinos, a organi
zação de grupos armados era necessária para combater
Israel. Em 1970, a tentativa empreendida pelo gover
no da Jordânia para desarmar esses grupos resultou no
massacre de palestinos conhecido como Setembro Negro. Gamal Nasser morreu no mesmo ano.

Em 6 de outubro de 1973, a Síria e o Egito realiza
ram um ataque surpresa aos territórios ocupados desde a
Guerra dos Seis Dias, mas a contraofensiva israelense foi
violenta, fazendo que sírios e egípcios recuassem para as
antigas fronteiras. O presidente do Egito na época, Anwar
Sadat, iniciou o processo de negociação de paz com Israel,
que ocorreu com a mediação dos Estados Unidos e foi
oficializada nos Acordos de Camp David. Essa iniciati
va egípcia foi interpretada pelos países árabes como uma
traição e teve como consequência a expulsão do Egito da
Liga Árabe. Nesse ano, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), criada nos anos 1960 e for
mada, inicialmente, por países árabes e pela Venezuela,
como resposta aos ataques e à ocupação israelense, utili
zou o petróleo como arma política, reduzindo sua oferta
no mercado mundial e aumentando o valor do barril em
dez vezes. Foi o chamado Primeiro Choque do Petróleo.

O Oriente Médio

sobre a Inglaterra. Acordos econômicos com a Alema
nha nazista levaram a Inglaterra a diminuir seu apoio à
causa judaica. Contudo, a onda de antissemitismo que
varreu a Europa durante a Segunda Guerra Mundial in
tensificou a imigração de judeus para a região da Pales
tina. Como possuíam considerável capital, os colonos
investiam firmemente na estruturação do “território ju
deu’’, com a criação de escolas, hospitais, infraestrutura
e a organização de um exército clandestino, o Haganah,
o que aumentou o conflito com os árabes.
A revolta de 1936 marca o início da resistência arma
da dos nacionalistas árabes e dos atentados contra au
toridades britânicas praticados por sionistas. Isso levou
a Inglaterra a adotar um discurso de “divisão do ter
ritório” palestino entre árabes e judeus; essa proposta
foi aceita pelos sionistas, mas foi rejeitada enfaticamente
pelos árabes nacionalistas. Em 1947, a Assembleia Geral
da ONU aprovou a partilha do território palestino, e em
maio de 1948 foi criado o Estado de Israel.

A resistência palestina
Em 1964, foi fundada a Organização para Libertação
da Palestina (OLP), que reunia diversos movimentos e re
presentava o povo palestino, que, naquele momento, estava
disperso e sem governo. A principal organização da OLP era
o Fatah (ou Al-Fatah, “A luta”), fundada em 1959 por Abu
Jihad, Mohmoud Abbas e Yasser Arafat, sem caráter religio
so, e que realizou diversas ações armadas contra Israel. Em
1966, na Síria, foi criada a Frente Popular para Libertação
da Palestina (FPLP), que, por ser um grupo de orientação
marxista, buscou aproximação com a União Soviética.
No Líbano, o crescimento dos campos de refugiados pa
lestinos e das organizações de resistência armada não era
aceito pelos cristãos, que sempre se manifestaram contra a
presença dos palestinos em território libanês, apoiando Is
rael nas guerras contra os árabes. Já os muçulmanos liba
neses, pelo contrário, opunham-se a Israel e apoiavam os
palestinos, oferecendo ajuda aos refugiados. Após ataques
israelenses a aldeias palestinas no sul do Líbano, a guerra
civil tornou-se inevitável. Entre 1975 e 1989, milhares de
pessoas morreram e o massacre dos campos de refugiados
de Shabra e Shatila, efetuado por tropas israelenses e liba
nesas, causou revolta na comunidade internacional, porém
seus responsáveis permanecem ainda hoje impunes.
Em 1987, cada vez mais encurralada e vivendo em
condições precárias num pequeno território cercado
por tropas de Israel, a população palestina rebelou‑se,
armada de pedras e estilingues, contra os fuzis israelen
ses. Essa rebelião recebeu o nome de Intifada (termo
árabe que significa “revolta das pedras’’) e foi duramente
reprimida pelo exército de Israel. A “revolta das pedras”
contra as armas automáticas dos israelenses abriu novos
caminhos para a resistência palestina e para o reconhe
cimento do seu território.
Nesses tempos de conflitos nasceu também o Movi
mento de Resistência Islâmica, o Hamas (sigla em árabe),
formado por fundamentalistas muçulmanos que desejam
a destruição de Israel e opõem-se às negociações condu
zidas pela OLP.
149

4P_TCH_VU_LA_CADERNO_REVISAO_148A151.indd 149

26/02/14 14:43

Questões
1. Alternativa c.
Em novembro de 1947, a Assembleia Geral da
ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou
um plano que estabelecia a criação de dois
Estados na Palestina, um judeu, o outro, palestino. Em maio de 1948, era fundado o Estado
de Israel. Os palestinos, cuja população era
maioria na região, não aceitaram a recomendação da ONU. Diante do impasse, árabes e judeus entraram em guerra, vencida por Israel
em 1949. O território destinado aos palestinos
foi parcialmente ocupado pelos israelenses.
Quase 20 anos depois, em 1967, foi travada a
Guerra dos Seis Dias entre Israel e diversos países árabes. Durante o conflito, o exército de
Israel ocupou novos territórios palestinos.
2. Alternativa c.
A Organização dos Países Exportadores de
Petróleo (Opep) foi criada em 1960 com o objetivo de coordenar as ações dos países-membros
de modo a sustentar os preços do produto, controlando sua oferta no mercado internacional.
Primeira crise: em 1973, com a Guerra do Yom
Kippur, vencida por Israel, os países árabes decidiram aumentar drasticamente os preços do petróleo em represália aos países ocidentais que
apoiavam o Estado judeu. Segunda crise: em
1979, como consequência da Revolução Iraniana,
que depôs o xá Reza Pahlevi e suspendeu as exportações de petróleo. Terceira crise: em 1991, a
Opep reduziu a oferta do produto
para elevar os preços. Com a decisão, tropas do
Iraque invadiram o Kuwait, alegando que esse
país não estaria cumprindo o acordo. A invasão
desencadeou a Guerra do Golfo.
3. Alternativa a.
Em 1973, o embargo das vendas de petróleo
pelos países árabes da Opep tinha por objetivo
retaliar os países ocidentais que apoiavam
Israel, que havia acabado de vencer a Guerra
do Yom Kippur. A ocupação do canal de Suez
por forças inglesas e francesas com o apoio de
tropas de Israel, que havia declarado guerra
ao Egito, ocorreu em 1956.
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4. Alternativa c.
A Guerra Fria foi, sem dúvida, o pano de fundo da
Crise de Suez, mas, nesse caso, as relações entre
as potências ocidentais e a União Soviética estiveram embaralhadas. A crise começou em 26 de
julho de 1956, quando o presidente do Egito, coronel Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o canal
de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar
Vermelho, e que até então pertencia a empresas
inglesas e francesas. Com a medida, Nasser bloqueou também um porto de acesso de Israel ao
Mar Vermelho. A resposta do governo israelense
foi declarar guerra ao Egito e apoiar com suas
tropas as forças anglo-francesas que ocuparam a
zona do canal. Diante disso, o governo da União
Soviética, aliado de Nasser, ameaçou bombardear
Londres e Paris, caso as tropas das duas potências e de Israel não fossem retiradas do Egito.
A posição do governo dos Estados Unidos foi cautelosa. Em vez de apoiar a Inglaterra e a França,
potências aliadas, pressionou seus governos no
sentido de suspender a ocupação do canal. A crise terminou em dezembro de 1956, quando as
forças da Inglaterra, França e Israel se retiraram
da zona do canal, que foi devolvida ao Egito.
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1. (Unicamp-SP) Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presiden‑
te dos EUA, Barack Obama, pronunciou‑se sobre as negociações relativas ao
conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno à configuração ter‑
ritorial anterior à Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967. Sobre o contexto
relacionado ao conflito mencionado é correto afirmar que:
a) a criação do Estado de Israel, em 1948, marcou o início de um período de
instabilidade no Oriente Médio, pois significou o confisco dos territórios do
Estado da Palestina que existia até então e desagradou ao mundo árabe.
b) a Guerra dos Seis Dias insere-se no contexto de outras disputas entre ára‑
bes e israelenses, por causa das reservas de petróleo localizadas naquela
região do Oriente Médio.
c) a Guerra dos Seis Dias significou a ampliação territorial de Israel, com a
anexação de territórios, justificada pelos israelenses como medida pre‑
ventiva para garantir sua segurança contra ações árabes.
d) o discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte‑
-americana, que defende a existência dos Estados de Israel e da Palestina, e
diverge da diplomacia europeia, que condena a existência dos dois Estados.
2. (Unesp) O petróleo não é uma matéria-prima renovável e precisou de milhões
de anos para sua criação. A maioria dos poços encontra-se no Oriente Médio,
na antiga União Soviética e nos EUA. Sua importância aumentou desde meados
do século XIX, quando era usado na indústria, e hoje é um dos grandes fatores
de conflitos no Oriente Médio. Aponte as três primeiras grandes crises do pe‑
tróleo nos últimos anos.
a) A primeira foi em 1973, quando os EUA tentaram invadir Israel para dominar
os poços petrolíferos desse país; a segunda foi em 1979, quando foi criado o
Estado da Palestina e eclodiu o conflito com a Arábia Saudita; a terceira foi em
1991, quando começou a guerra do Iraque.
b) A primeira foi em 1973, quando houve uma crise de produção no Orien‑
te Médio, levando ao aumento do preço dos barris de petróleo no mundo
todo; a segunda foi em 1979, quando o Kuwait se recusou a vender petró‑
leo para os EUA; a terceira foi em 1991, quando começou a guerra dos EUA
contra o Afeganistão.
c) A primeira foi em 1973, devido ao conflito árabe-israelense; a segunda em
1979, quando os árabes diminuíram a produção de barris; a terceira em 1991,
que acabou gerando a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait.
d) A primeira foi em 1973, quando o Iraque invadiu a Palestina; a segunda
foi em 1979, período de baixa produção de petróleo no Oriente Médio; a
terceira foi em 1991, devido à Guerra do Golfo.
e) A primeira foi em 1973, quando vários países do mundo exigiram a fun‑
dação da OPEP para controlar os preços dos barris de petróleo; a segunda
foi em 1979, quando se deu o conflito árabe-israelense; a terceira foi em
1991, quando teve início a guerra da Palestina.
3. (UFMG)
“Sob pressão do cartel de produtores de petróleo, a OPEP, o preço do
produto, então baixo e, em termos reais, caindo desde a guerra, mais ou
menos quadruplicou em 1973 (...) Na verdade, a gama real de flutuações
foi ainda mais sensacional: em 1970 o petróleo era vendido a um preço
médio de 2,53 dólares o barril, mas no fim da década de 1980 o barril
valia 41 dólares.”
Hobsbawm, Eric J. A era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995. p. 459.

Considerando-se a chamada Crise do Petróleo de 1973 e seus impactos, é
INCORRETO afirmar que:
a) a origem da crise foi o embargo da OPEP à exportação de petróleo, cuja
intenção era a de pressionar pela desocupação do Canal de Suez.
b) essa crise é um dos fatores que explicam a recessão econômica e o aumento
do desemprego nos países centrais, em meados da década de 1970.
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4. (Unesp) A crise que envolveu a nacionalização do canal de Suez pelo
Egito conjugou questões políticas, econômicas e militares numa escala
internacional. O coronel Gamal Abdel Nasser, governante egípcio, anun‑
ciou a nacionalização em julho de 1956, provocando ataques militares
contra o Egito por Israel, Grã-Bretanha e França. Que condições históri‑
cas internacionais dos anos 1950 permitiram a nacionalização do canal
de Suez e o fracasso dos movimentos armados contra o Egito?
a) Os Estados Unidos da América iniciavam em 1956 sua escalada militar no
Vietnã e o bloco comunista estava cindido pela crescente aproximação da
China à política internacional das nações capitalistas.
b) Os países árabes ameaçavam suspender o fornecimento de petróleo para
os Estados Unidos, caso as hostilidades militares não cessassem, e o movi‑
mento operário inglês era favorável à expansão do islamismo.
c) O desenlace da crise foi condicionado pela divisão internacional de forças
entre as potências durante a Guerra Fria e pela expansão do nacionalismo
nas regiões do Oriente Médio e do Norte da África.
d) O canal de Suez era pouco importante para a economia do capitalismo eu‑
ropeu e o governo egípcio era uma barreira à expansão do islamismo no
Oriente Médio.
e) A Grã-Bretanha e a França, recém-saídas da segunda Guerra Mundial,
estavam militarmente enfraquecidas e o Estado de Israel conseguiu es‑
tabelecer relações políticas pacíficas com os aliados árabes do Egito.
5. (PUC-RJ) Em janeiro de 1979, Reza Pahlevi, Xá do Irã, frente à crescente opo‑
sição política e popular, fugiu do país criando uma crise política que culminou
com a vitória dos partidários do clérigo xiita Ruholá Khomeini.
Assinale a alternativa que indica corretamente a política da República Islâmi‑
ca do Irã após a revolução.
a) A nacionalização dos recursos naturais impedia o processo de exploração
do petróleo pelas grandes empresas multinacionais que, até então, tinham
sede no país.
b) A adesão do Irã à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que agra‑
vou ainda mais tensões da chamada segunda Guerra Fria.
c) A criação de um sistema político multipartidário e democrático.
d) A imediata declaração de “guerra santa” contra os sunitas do Iraque, go‑
vernado nessa época por Saddam Hussein.
e) Aceitação da existência de um Estado judeu na Palestina e o estabelecimento
de relações diplomáticas com Israel.
6. (UEG-GO) O Oriente Médio é, atualmente, a região de maior instabilidade
política no mundo. São fatores que historicamente explicam esta turbulência,
EXCETO:
a) a criação do Estado de Israel, em 1948.
b) o interesse internacional pelas reservas de petróleo da região.
c) a Revolução Islâmica, no Irã, em 1978.
d) a ausência do Estado laico nos países islâmicos.
7. (Fuvest-SP) Criado em 1948, o Estado de Israel acaba de completar 60 anos.
Discorra sobre:
a) o contexto histórico internacional que levou à criação desse Estado;
b) as razões históricas dos conflitos entre israelenses e palestinos, que per‑
sistem até hoje.

5. Alternativa a.
Com a derrubada do xá Reza Pahlevi, em 1979,
e a ascensão do sacerdote muçulmano xiita
Ruholá Khomeini ao poder, a política do governo iraniano mudou radicalmente. A aproximação do Irã em relação aos Estados Unidos foi
abandonada e a ocidentalização dos costumes,
substituída pelo retorno às tradições. Entre as
medidas hostis aos Estados Unidos e ao
Ocidente, o governo de Khomeini nacionalizou
os recursos naturais, antes nas mãos de empresas ocidentais. Essas medidas provocaram
o Segundo Choque do Petróleo, em 1979.

O Oriente Médio

c) o incremento nos preços gerou o enriquecimento súbito dos exportadores
árabes e o excesso de recursos nas mãos desse grupo resultou no fenôme‑
no dos petrodólares.
d) os países prejudicados pela encarecimento do petróleo responderam com
várias medidas, que abrangeram do racionamento de combustíveis à pes‑
quisa de fontes energéticas alternativas.

6. Alternativa d.
Entre os países islâmicos há alguns Estados
laicos, como é o caso da Turquia e do Líbano.
7. a. A criação do Estado de Israel ocorreu logo
após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
durante a qual cerca de 6 milhões de judeus
foram exterminados pelos nazistas. O extermínio, também chamado de Holocausto, tornou-se mundialmente conhecido após o conflito, sensibilizando a opinião pública mundial. Para ela, a criação de um Estado judeu
seria uma espécie de compensação para o
horror sofrido por esse povo que, embora
constituísse uma nação, não contava com
um território no qual pudesse viver. De fato,
desde a época do Império Romano, quando
foram expulsos da Palestina, os judeus encontravam-se dispersos por várias regiões
do mundo, principalmente da Europa, onde
sofriam discriminações desde a Idade
Média.
b. Os conflitos entre israelenses e palestinos
tiveram sua origem antes mesmo da criação
do Estado de Israel. Já em fins do século
XIX, adeptos do Sionismo, movimento de retorno à Palestina criado pelo húngaro
Theodor Herzl, começaram a se transferir
da Europa Oriental para a antiga Canaã, onde se localizavam em tempos bíblicos os
reinos de Israel e Judá. Essa região era considerada por eles como a Terra Prometida
de que fala o Velho Testamento, um dos livros da Bíblia. Com o fim da Segunda Guerra
Mundial, milhares de judeus afluíram para a
Palestina, onde criaram duas organizações
armadas: o Hagana e o Irgun. Esse afluxo
causou mal-estar entre os árabes que viviam na região. Em 1947, a ONU aprovou um
plano que dividia o território da Palestina
em dois Estados, um deles, judeu, o outro,
palestino. Os árabes, entretanto, rejeitaram
o plano, alegando que os judeus ficariam
com a maior parte desse território e que a
população palestina era duas vezes maior
do que a judaica. Enquanto isso, era criado,
em 1948, o Estado de Israel. Teve início então uma guerra entre Israel e a Liga Árabe,
formada pelos governos do Egito, Iraque,
Síria, Líbano e Transjordânia (atual
Jordânia). Vencido pelos israelenses, o conflito seria o primeiro de uma série infindável.
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O triunfo da democracia
A reação democrática
Entre os anos 1960 e 1970, governos autoritários se instalaram em diversos países da América Latina. Na Europa, as ditaduras de Portugal e Espanha eram mais antigas. Em 1968, movimentos contra a Guerra do Vietnã e por mais liberdade e democracia, impulsionados pelo Maio francês, varreram o mundo.

Portugal e Espanha
Em Portugal, a ditadura de Oliveira Salazar (Estado Novo) foi implantada em 1933, após o golpe
militar de 1926. Em abril de 1974, jovens oficiais ligados ao Movimento das Forças Armadas promoveram a Revolução dos Cravos e instauraram um regime democrático. Em 1975, com a convocação de uma Assembleia Constituinte e a realização de eleições livres, a democracia se consolidou.
No mesmo ano, as colônias portuguesas de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau tornaram-se independentes.
A Espanha estava submetida à ditadura do general Franco desde 1939, quando terminou a Guerra
Civil Espanhola. Com a morte do ditador em 1975, o rei Juan Carlos assumiu o poder e deu início à
redemocratização do país. O Pacto de Moncloa selou um compromisso entre os diversos setores da sociedade e o governo. Foram restabelecidas as liberdades, realizaram-se eleições livres para o Parlamento
e uma nova Constituição foi promulgada em 1978. Nos anos 1980, a economia espanhola se modernizou e o país integrou-se à União Europeia.

A redemocratização da Argentina
Em 1976, um golpe militar derrubou na Argentina a presidente Isabelita Perón. Com o assassinato de
milhares de militantes de esquerda, formou-se o movimento Mães da Praça de Maio, composto de mulheres que exigiam das autoridades informações sobre seus filhos desaparecidos.
Em 1982, o governo militar envolveu-se em um conflito com a Inglaterra, a Guerra das Malvinas,
alegando que as ilhas Malvinas pertenciam à Argentina por direito. A intenção dos militares era, na verdade, desviar as atenções da crise econômica e unir o povo argentino em torno do governo. A manobra
não deu resultado, pois a Argentina foi fragorosamente derrotada no conflito. No ano seguinte, os militares foram obrigados a convocar eleições e a entregar o poder a um presidente civil, o político Raúl
Alfonsín, da União Cívica Radical.

Uruguai e Chile
No Uruguai, a ditadura teve início em 1973. Em 1980, numa tentativa de se legitimar, o governo
promoveu um plebiscito com o objetivo de modificar a Constituição, mas a maioria dos eleitores recusou a proposta. Isso obrigou os militares a dialogarem com os partidos Blanco e Colorado (os dois
maiores partidos uruguaios) e abriu caminho à redemocratização do país. Em 1984, foram realizadas
eleições, com a vitória do Partido Colorado. A Lei de Reconciliação Nacional anistiou os presos políticos e os agentes da repressão envolvidos em torturas e outros crimes. Em 2009, foi eleito para a Presidência da República um antigo militante tupamaro (grupo guerrilheiro de esquerda), que deve governar o país até o começo de 2015.
De 1973 a 1989, o Chile viveu sob a ditadura do general Augusto Pinochet, que exterminou milhares de opositores ao regime. Em 1988, realizou-se um plebiscito no qual a maioria da população votou
contra a permanência de Pinochet no poder. Ao mesmo tempo, aumentaram os movimentos pelo afastamento do ditador. Submetido também a pressões internacionais pela redemocratização do Chile, Pinochet foi forçado a convocar eleições presidenciais e perdeu para o democrata-cristão Patricio Aylwin.
Em outubro de 1998, em viagem a Londres, Pinochet foi preso a pedido de um juiz espanhol. Permaneceu em prisão domiciliar na Inglaterra até março de 2000. A democracia foi restabelecida no Chile e,
em 2006, a socialista Michelle Bachelet tornou-se a primeira mulher a presidir o país.
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África: o fim do apartheid

O triunfo da democracia

O regime de segregação racial foi instaurado na África do Sul pelos colonizadores holandeses e ingleses. Em 1948, ele foi institucionalizado pelo apartheid, conjunto de leis que privava a população negra de vários direitos, como o acesso à propriedade da terra e o direito ao
voto, além de proibir o casamento entre brancos e negros. Desde 1912, o Congresso Nacional
Africano (CNA), formado por intelectuais e ativistas negros, lutava pelo fim da segregação. Em
1960, uma manifestação contra o apartheid foi violentamente reprimida, resultando na morte
de 69 pessoas (Massacre de Shaperville). Diante disso, o CNA optou pela luta armada. Um de
seus líderes, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Em 1990, fortes pressões internacionais obrigaram o governo a libertá-lo. Mandela saiu da prisão com uma
mensagem de reconciliação entre negros e brancos. Em 1994, foi eleito presidente da República,
governando o país até 1999. Morreu em dezembro de 2013, pranteado pelo povo da África do
Sul e homenageado por chefes de Estado do mundo inteiro.

A redemocratização do Brasil
Em 1979, sob o governo do general João Baptista Figueiredo (1979-1985), o Congresso Nacional aprovou duas leis que abriam caminho para a redemocratização do país: a Lei de Anistia e a
Lei de Reforma Partidária. Esta última extinguia o bipartidarismo e regulamentava a formação
de novas agremiações. A Arena, agremiação do governo, passou a se chamar Partido Democrático Social (PDS); o MDB, de oposição, recebeu o nome de Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB); outros partidos foram registrados, entre eles o Partido dos Trabalhadores (PT).
Entre 1983 e 1984, milhões de pessoas saíram às ruas em todo o país em favor de eleições
diretas para presidente da República (Diretas Já!), mas uma emenda à Constituição com esse
objetivo foi derrotada no Congresso Nacional em abril de 1984.
Entretanto, em janeiro de 1985 o candidato da oposição, Tancredo Neves, venceu as eleições
indiretas no Colégio Eleitoral e tornou-se o primeiro presidente civil desde 1964. Tancredo,
porém, faleceu antes de tomar posse. Seu vice, José Sarney, político ligado anteriormente à ditadura, assumiu a presidência. Tinha início a Nova República.

Os governos Sarney e Collor
Sarney revogou as leis antidemocráticas do regime militar e convocou eleições para uma Assembleia Constituinte. Em 1988, a Constituinte aprovou a nova Constituição brasileira, marcada por importantes conquistas políticas e sociais, como o direito de voto aos analfabetos e
aos jovens maiores de 16 anos, a extensão da Previdência Social aos trabalhadores rurais, o reconhecimento dos direitos das minorias indígenas e dos quilombolas, o direito à saúde e à
educação, o direito de greve, a liberdade de expressão, etc. O racismo e a tortura foram declarados crimes inafiançáveis. Por todos esses avanços, ela foi chamada de Constituição Cidadã.
Nos anos seguintes, foram estabelecidos o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e um novo Código Civil.
Na esfera econômica, porém, o governo Sarney acumulou derrotas. Nesse período, a inflação
atingiu níveis estratosféricos. Para combatê-la, foram lançados sucessivamente diversos planos
econômicos. O primeiro deles foi o Plano Cruzado, que substituiu a antiga moeda, o cruzeiro,
por uma nova, o cruzado, e congelou preços e salários. Isso gerou desabastecimento de produtos de primeira necessidade, devido ao boicote de produtores e empresários, prejudicados com
o congelamento de preços. Seguiram-se o Plano Cruzado II (que criou o cruzado novo), o Plano Bresser e o Plano Verão. Nenhum deles extinguiu a inflação. No final do mandato de Sarney, ela chegava a 1 700% ao ano.
Assim, nas eleições presidenciais de 1989 venceu um candidato da oposição de direita, Fernando Collor de Mello. Collor prometia acabar com a inflação e “caçar” os marajás (funcionários
públicos com salários altíssimos e outros privilégios). Logo ao assumir o cargo, anunciou o Plano
Collor, que substituiu o cruzado novo pelo cruzeiro, confiscou as cadernetas de poupança depositadas nos bancos e congelou as contas bancárias acima de determinado valor, além dos preços
e salários. A inflação, entretanto, não foi debelada.
O governo Collor foi marcado ainda pela privatização de empresas estatais (política neoliberal) e pela recessão econômica. Em 1992, denúncias de corrupção contra o presidente provocaram a mobilização de milhares de pessoas, que saíram às ruas ao grito de Fora Collor!. No Congresso, teve início um processo de impeachment (impedimento) do presidente. Para fugir a ele,
Collor renunciou em dezembro de 1992.
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Questões
1. 1 1 16 5 17.
O apartheid, regime de segregação racial, foi
instituído oficialmente pelo governo da minoria branca da África do Sul em 1948. Por ele, a
população negra não podia circular livremente
pelas cidades, deveria viver em guetos e estava proibida de adquirir terras. Os casamentos
mistos, entre negros e brancos, também estavam proibidos. A resistência dos negros a essa
política era organizada pelo Congresso
Nacional Africano (CNA), um partido ilegal liderado por Nelson Mandela. Em 1962, Mandela
foi preso e condenado à prisão perpétua. Solto
em 1990, Mandela assistiu ao fim do apartheid
e foi eleito presidente da República em 1994.
Morto em 2013, recebeu homenagens no mundo
inteiro.

1. (UFSC) Na última Copa do Mundo, na África do Sul, a mídia rendeu tributo
a Nelson Mandela. Em relação a Mandela e sobre a África do Sul, é correto
afirmar que:1
01. a liderança de Mandela foi fundamental para combater o apartheid na
África do Sul.
02. Mandela não conseguiu combater o apartheid, visto que ficou preso mais de
20 anos numa prisão em Soweto.
04. Mandela iniciou a política do apartheid na África do Sul, a qual se expandiu
por todo o continente africano.
08. o apartheid foi uma política adotada por Mandela que reivindicava a ascensão dos negros aos cargos políticos na África do Sul.
16. a África do Sul notabilizou-se por ser um dos maiores produtores de diamantes do mundo.
32. a África do Sul foi palco da Guerra dos Bôeres, na qual os grupos étnicos
locais, Utus e Tutsis, entraram em guerra fratricida.

2. Alternativa c.
As Malvinas são ilhas do Atlântico sul que formam um arquipélago com as ilhas Geórgia do
Sul e Sandwich do Sul. Pertencem desde 1833 à
Inglaterra. Por volta de 1982, a Argentina atravessava um período de crise econômica e perda
de credibilidade da ditadura militar. A inflação
estava em torno de 90% ao ano e havia recessão e desemprego, queda nos salários e empobrecimento da população. Para desviar as atenções da opinião pública e mobilizar o nacionalismo argentino, os militares se lançaram à
aventura mal sucedida de conquistar as
Malvinas, de importância estratégica e simbólica para o país. Não há provas, contudo, de que
essas ilhas contenham depósitos importantes
de combustíveis fósseis. A Guerra das Malvinas
foi vencida com certa facilidade pela Inglaterra.

2. (Unesp) A Guerra das Malvinas (Falklands) opôs Argentina e Inglaterra de
abril a junho de 1982. Entre os motivos da guerra, podemos citar a:
a) ação imperialista inglesa sobre a Antártida, que pretendia expandir o território britânico até o extremo sul.
b) intenção norte-americana de manter hegemonia militar sobre o continente
através do domínio inglês.
c) disposição argentina de retomar o controle das ilhas, ricas em combustíveis
fósseis e estrategicamente importantes.
d) interferência do Brasil, que se dispôs a mediar o conflito, mas aguçou a
tensão entre Inglaterra e Argentina.
e) omissão da Organização das Nações Unidas, que se recusou a apoiar as
pretensões britânicas em relação às ilhas.

3. Alternativa c.
A Revolução dos Cravos foi assim chamada porque não provocou derramamento de sangue e
os militares que a promoveram foram recebidos
com cravos pela população portuguesa.
4. Alternativa e.
O Maio Francês de 1968 começou com greves
estudantis em colégios e universidades e se
alastrou rapidamente pelo país. Foi um movimento aberto e libertário que rejeitou as velhas formas de fazer política e empolgou amplos setores da população, entre os quais a
classe trabalhadora, que promoveu uma greve
geral desestimulada pelo Partido Comunista e
reprimida pelo governo do general De Gaulle.

3. (Uece) Observe os versos da canção de Chico Buarque:
“Foi bonita a festa, pá
Fiquei contente
E inda guardo, renitente
Um velho cravo para mim
Já murcharam tua festa, pá
Mas certamente
Esqueceram uma semente
Nalgum canto do jardim”
Chico Buarque, 1978.

Nessa canção, Chico Buarque sugere acontecimentos do dia 25 de abril de
1974 em Portugal, quando chega ao fim o regime político autoritário iniciado
em 1926. Sobre esse acontecimento, assinale o correto.
a) Trata-se da Revolução Festiva, quando flores foram distribuídas por populares que destituíram as forças militares do poder.
b) Trata-se da Revolução Patrícia, ou “pá”, quando, em seu final, uma grande
festa celebrou a vitória.
c) Trata-se da Revolução dos Cravos quando um grupo de jovens oficiais militares depôs o governo ditatorial.
d) Trata-se da Revolução das Flores quando agricultores se rebelaram contra
jovens oficiais militares atirando‑lhes cravos murchos.
4. (Unesp)
“É proibido proibir.”
“A imaginação no poder.”
As duas frases foram pintadas em muros de Paris durante as revoltas estudantis de maio de 1968. Elas ilustram algumas ideias dos rebeldes, como:
a) a celebração da sociedade ocidental, do consumismo e do capitalismo
monopolista.
1

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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5. (UFRJ) O premiado documentário brasileiro “Condor”, de 2007, dirigido por
Roberto Mader, resgatou diferentes versões do que ficou conhecido como
“Operação Condor”, ou seja, um conjunto de ações político-militares coordenadas, nos anos 70 do século passado, por diversos governos da América
Latina, como Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

5. a. O principal argumento das ditaduras militares
envolvidas na Operação Condor dizia respeito
à necessidade de combater de forma coordenada a “guerra revolucionária” desencadeada
pelas organizações da esquerda armada no
continente.
b. A principal característica da Revolução dos
Cravos foi o fato de ela ter sido promovida por
jovens oficiais das forças armadas portuguesas com uma perspectiva democrática e esquerdizante.

O triunfo da democracia

b) o fim de todo tipo de governo e a valorização dos meios de comunicação
de massa.
c) a defesa da liberdade total, do socialismo real e do conceito de alimentação
natural.
d) o desejo de extinguir as provas de acesso ao ensino superior e as aulas de
língua estrangeira.
e) a crítica à sociedade de consumo, às hierarquias e à burocratização da
sociedade.

6. Alternativa d.
Ao lado da luta dos negros contra a segregação de que eram vítimas, as pressões internacionais foram decisivas para a extinção do regime de apartheid na África do Sul.

<http://br.cinema.yahoo.com/filme>.

a) Apresente um argumento dos governos envolvidos na Operação para levá-la
adiante.
b) Em meados da mesma década de 1970, algumas longas ditaduras europeias
chegaram ao fim, uma das quais em Portugal. Identifique uma característica
da Revolução dos Cravos (1974).
6. (PUC-PR) O Apartheid foi um regime político que segregou grande parte da
população sul-africana, baseado no princípio da cor da pele. Esse regime terminou no início da década de 1990, por meio de:
a) uma guerra civil que irrompeu liderada por Nelson Mandela e que ameaçou
a estabilidade política e econômica do país.
b) Estados Unidos e Grã-Bretanha, que ameaçaram invadir a África do Sul se o
poder não fosse entregue também aos cidadãos não brancos da África do Sul.
c) uma grave crise econômica que se abateu sobre a África do Sul, em decorrência de uma prolongada greve geral promovida pelos trabalhadores negros,
que se recusaram a trabalhar nas empresas e minas sul-africanas, até que a
cidadania plena lhes fosse concedida.
d) um plebiscito, no qual a população branca da África do Sul decidiu abolir o
regime e permitir que a população sul-africana não branca também participasse da vida política de seu país. Essa ação foi motivada por fortes pressões
internacionais que ameaçavam a estabilidade da economia sul-africana.
e) uma coligação militar formada por vários países africanos, incluindo Nigéria, Tanzânia, Quênia, Angola e Moçambique, que ameaçou cortar ligações
econômicas com a África do Sul, caso a cidadania plena não fosse concedida
a toda população.
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O fim da Guerra Fria e a
globalização
Crise na União Soviética
Baseada na propriedade estatal dos meios de produção, a economia soviética obedecia a uma rígida
planificação. Não havia liberdade de mercado. O governo decidia o que as fábricas deveriam produzir, em que quantidade e com que qualidade, além do preço dos produtos.
Durante os planos quinquenais, o crescimento industrial tinha por base a expansão da indústria
pesada (siderurgia, petroquímica, máquinas e equipamentos, etc.). Pouca importância era dada à
produção de bens de consumo e aos investimentos em tecnologia e produtividade, com exceção de
áreas como a exploração do espaço e a produção bélica. Nessas condições, a União Soviética, potência líder do bloco comunista, não pôde acompanhar a nova revolução tecnológica empreendida
pelos países capitalistas.
Essas características, somadas à ausência de liberdade e à ditadura de partido único, provocaram
o declínio econômico do bloco comunista a partir do final dos anos 1970 e aumentaram o descontentamento da população com o regime socialista. Em 1968, uma tentativa de liberalização na Tchecoslováquia (a Primavera de Praga) foi violentamente reprimida por tropas soviéticas e do Pacto de
Varsóvia. Na década seguinte, o movimento sindical Solidariedade, na Polônia, organizou a oposição ao Partido Comunista, contando com amplo apoio da sociedade. A greve geral de 1980, contudo,
sofreu forte repressão, resultando na prisão dos líderes do movimento.

Perestroica e glasnost
Em 1985, mudanças importantes começaram a ser introduzidas na URSS. Para tentar solucionar a
grave crise econômica e dar fim ao longo período de estagnação, Mikhail Gorbachev propôs reformas
e elaborou dois planos liberalizantes:
 a Perestroica (reconstrução), cujo objetivo era modernizar e aproximar a economia soviética do modelo de economia dos países capitalistas. Medidas como a privatização de algumas empresas estatais
e a redução do investimento na indústria bélica foram adotadas;
 a Glasnost (transparência), cujo objetivo era democratizar a União Soviética.
Essa política contribuiu para aumentar a popularidade do líder Gorbachev. Durante seu governo,
a aproximação diplomática com os Estados Unidos criou um período de distensão entre as duas potências. Internamente, porém, seu programa de desarmamento nuclear, entre outras medidas pacifistas,
foi duramente criticado pelos setores mais duros do Partido Comunista.

O fim da Guerra Fria
Entre 1988 e 1989, diversos países-satélites declararam sua autonomia em relação ao governo soviético. Nesses países, foram realizadas eleições livres e os novos líderes decretaram o fim do regime socialista. O episódio mais significativo desse processo ocorreu na Alemanha. O Muro de Berlim, que desde
os anos 1960 separava a República Federal Alemã (capitalista) da República Democrática Alemã (socialista), foi derrubado pela população no dia 9 de novembro de 1989. Esse acontecimento se tornou marco da unificação da Alemanha e do fim da Guerra Fria.
Na Romênia, a “distensão política” e o processo de liberalização não ocorreram de maneira tranquila. Em 1989, o governo do ditador Nicolau Ceausescu foi derrubado por uma revolta popular.
Preso e condenado à morte, Ceausescu foi executado juntamente com sua mulher. Na região dos Bálcãs,
o carismático Marechal Tito, com sua política de independência e neutralidade em relação ao Partido
Comunista de Moscou, manteve a Iugoslávia unida. Contudo, após sua morte, em 1980, acirraram-se
as disputas nacionalistas entre sérvios, croatas, eslovenos e bósnios, entre outros, resultando na desintegração do território iugoslavo.
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O fim da União Soviética

O fim da Guerra Fria e a globalização

Da mesma forma que os países-satélites, as repúblicas que formavam a União Soviética declararam uma a uma sua independência.
Em dezembro de 1991, Gorbachev renunciou à presidência e a URSS foi extinta. Em seu lugar,
foi criada a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), reunindo onze das ex-repúblicas
soviéticas. Boris Ieltsin foi o primeiro presidente eleito democraticamente na Rússia; entre outras
medidas, ele extinguiu a KGB, a polícia secreta soviética. Os interesses nacionalistas de cada país
sobressaíam em detrimento do centralismo comunista, e surgiram conflitos motivados por questões religiosas, étnicas ou políticas. Na Rússia, na Ucrânia e em Belarus, as eleições presidenciais
entre o final de 1990 e o início de 1991 marcaram o declínio do poder do Partido Comunista ante
as novas forças políticas que resultaram desses conflitos.
Em 1991, as alas conservadoras do Partido Comunista, numa tentativa de manter seu domínio, prenderam Gorbachev na Crimeia. Liderados por Boris Ieltsin, os russos saíram às ruas exigindo a volta de Gorbachev, que retomou seu cargo.

O triunfo da globalização

ID/BR

A desintegração da União Soviética sinalizou o fim da Guerra Fria e contribuiu para a expansão de um processo que se desenvolvia no mundo capitalista desde a década de 1980: a globalização. Esse processo tem como principais características a interdependência entre os países, a
abertura dos mercados, a aceleração das comunicações e dos transportes, a revolução tecnológica, a informática, a comunicação instantânea por meio da internet, a hegemonia do capital
financeiro especulativo, as empresas transnacionais, o celular, a nanotecnologia e o novo
papel atribuído à informação e ao conhecimento. O contexto histórico no qual se deu a globalização foi o da supremacia do neoliberalismo e tem sido chamado de Nova Ordem Mundial
e Era do Conhecimento.
Como parte desse processo, nos anos 1990 formaram-se grandes blocos econômicos:
o Acordo Norte-Americano de Livre-Comércio (Nafta); o Mercado Comum do Sul (Mercosul);
a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec); e a União Europeia (UE). O objetivo desses blocos é a integração comercial entre os países de uma mesma região no contexto de uma
economia de mercado, derrubando barreiras alfandegárias e facilitando a circulação de mercadorias. No caso da União Europeia, isso inclui a livre circulação de cidadãos entre os países-membros. A existência desses blocos não diminuiu o poder econômico e a hegemonia mundial
dos Estados Unidos; pelo contrário, a cultura do consumo difundiu-se com o processo de globalização, fortalecendo o imperialismo estadunidense.
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A crítica à globalização
O estímulo ao consumo tem sido uma das marcas da globalização. As pessoas
são constantemente estimuladas a comprar até mesmo produtos de que não precisam e a substituir artigos recém-comprados por outros mais novos. Isso acarreta
graves problemas ambientais, pois muitos produtos substituídos são lançados na
natureza e levam séculos para se decompor. Grande parte deles contém substâncias tóxicas que contaminam rios e mares, ou se infiltram no solo, causando sérios
danos à agricultura e à saúde humana.
Outra marca da globalização neoliberal tem sido o aumento das desigualdades
entre os países ricos e os países pobres e, dentro de cada país, entre as classes mais
abastadas e a maioria pobre da população. Com a política de desregulamentação
do mercado de trabalho e de diminuição dos custos das empresas, o neoliberalismo inaugurou a terceirização. Com ela, o desemprego e a perda de conquistas trabalhistas se alastraram pelo mundo.
Diante disso, a globalização neoliberal tem sido duramente criticada e combatida por movimentos sociais, ONGs, sindicatos, grupos políticos formados por
ambientalistas, pacifistas, intelectuais e estudantes de esquerda, feministas, etc.
Esses grupos e movimentos costumam promover manifestações antiglobalização
e se reunir no Fórum Social Mundial, realizado anualmente desde 2001 em diferentes países. O objetivo do Fórum é elaborar alternativas em relação à globalização excludente. Seu lema traduz as esperanças de milhões de excluídos: “Outro
mundo é possível”.

O 11 de setembro de 2001
Em 11 de setembro de 2001, a organização islâmica Al-Qaeda promoveu
ataques terroristas às Torres Gêmeas de Nova York e ao Pentágono. O governo
do então presidente George W. Bush reagiu com a Guerra ao Terror, invadindo
o Afeganistão em outubro do mesmo ano. O pretexto era acabar com o regime
político dos talibãs, acusados de proteger Osama Bin Laden e outros líderes da
Al-Qaeda. Numa guerra relâmpago, os estadunidenses derrubaram o governo
talibã, e eleições foram realizadas ainda em dezembro de 2001. Entretanto, os
Estados Unidos mantiveram suas tropas na região, enfrentando a resistência de
milícias armadas.
A Guerra ao Terror do governo Bush incluía o reforço da segurança interna
dos EUA: a aprovação do Ato Patriótico, em outubro de 2001, marcou a adoção de medidas de emergência, que priorizavam a “segurança nacional”, diminuindo a liberdade individual dos cidadãos e estabelecendo uma constante “vigilância e proteção” contra supostos terroristas.
Em 2003, tropas anglo-estadunidenses invadiram o Iraque sob a falsa
alegação de que o país produzia armas de destruição em massa. O ditador
Saddam Hussein foi deposto, preso e executado. Em 2004, George W. Bush
foi reeleito, mas em 2008 seu candidato à presidência perdeu as eleições para
o democrata Barak Obama, primeiro afrodescendente a governar os Estados
Unidos. Em dezembro de 2011, Obama decretou a retirada das tropas estadunidenses do Iraque. No ano seguinte, reelegeu-se para mais um mandato na
presidência dos EUA.

Crise e desenvolvimento
As nações africanas que resultaram dos movimentos de independência após
a Segunda Guerra Mundial viveram as últimas décadas do século XX envolvidas
em profundas agitações sociais ou violentas guerras civis. São exemplos desse
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conturbado período: os massacres em Biafra, na Nigéria (1967-1970); o genocídio em Ruanda (1994); e as guerras civis devastadoras de Moçambique (1978-1992), Angola (1979-2002) e Congo (1997-1999).
Na Ásia, a China adotou o socialismo de mercado a partir de meados da
década de 1970, implementando mudanças importantes que fortaleceram a
economia. Porém, essa abertura econômica não foi acompanhada de mudanças na política chinesa e na estrutura de poder exercida pelo Partido Comunista. O governo continuou mantendo uma severa repressão sobre a sociedade
e sobre territórios ocupados, como o Tibete. Uma manifestação popular a favor da democracia terminou com centenas de mortes, no episódio conhecido
como Massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989. Em 2010, a China se
tornou a segunda economia do mundo, atrás apenas dos EUA.
Junto a outros países emergentes de grande desenvolvimento, a China passou a
fazer parte do grupo conhecido como Bric (iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China),
ao qual se somou a África do Sul (South Africa) para formar o Brics. Esses países
procuram ter mais influência nas decisões internacionais.

A América Latina no século XXI
Na América Latina, a adoção do modelo neoliberal econômico e a desigualdade social provocaram reações da sociedade que levaram lideranças de esquerda ao poder, fortalecendo em alguns países a luta anti-imperialista contra
a hegemonia estadunidense. No Chile, a socialista Michelle Bachelet governou o país entre 2006 e 2010 e foi novamente eleita para a presidência em
15 de dezembro de 2013. Na Venezuela, Hugo Chávez instituiu o “socialismo bolivariano”. Eleito em 1998, exerceu três mandatos, até março de 2013,
quando faleceu. Foi substituído no poder por Nicolás Maduro, que mantém
sua política anti-imperialista. Na Bolívia e no Equador, a eleição de Evo Morales (2005) e Rafael Correa (2006), respectivamente, marcou a adoção nos
dois países de políticas voltadas para as camadas pobres da população. Na Argentina, uma profunda crise econômica durante os anos 1990 só começou a
ser superada com o governo nacionalista de Nestor Kirchner (2003-2007), sucedido na presidência por sua mulher, Cristina Kirchner (2007-2011), reeleita
para um novo mandato em 2011.
Na Nicarágua, Daniel Ortega, ex-guerrilheiro e líder da Frente Sandinista
de Libertação Nacional, que já havia governado o país entre 1985 e 1990, foi
novamente eleito para a presidência em 2006. Essas mudanças na orientação
política de diversos governos permitiram a formação, em 2006, da Aliança
Bolivariana para as Américas (Alba), associação voltada para a integração
econômica, social e política dos povos latino-americanos. Atualmente, a Alba
é formada por oito países, entre os quais Venezuela, Cuba, Equador, Bolívia
e Nicarágua.
No México e na Colômbia, os movimentos armados caracterizam a principal oposição aos governos neoliberais e às injustiças sociais decorrentes do
processo de globalização. No México, o Exército Zapatista de Libertação
Nacional (EZLN) reúne lideranças indígenas contra o modelo econômico mexicano, que prioriza os interesses das multinacionais em detrimento das comunidades indígenas. Na Colômbia, o poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) vem diminuindo nos últimos anos, devido à
intensificação do combate ao narcotráfico e às operações militares empreendidas pelo governo colombiano, com auxílio dos Estados Unidos.
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Questões
1. a. A Revolução Russa de 1917 simbolizou uma
porta para o futuro porque muitas pessoas
esperavam que ela abrisse caminho para o
socialismo, sistema ou modo de produção
que, segundo as previsões de Marx e Engels,
deveria substituir o capitalismo, inaugurando uma era de liberdade, igualdade, solidariedade e fraternidade.
b. E ntre os fatores, podem-se destacar o esgotamento do modelo socialista burocrático
de Estado, marcado pela ausência de liberdade, que impedia o debate e a crítica ao
regime, a concentração de poderes nas
mãos de uma burocracia rígida e privilegiada, o atraso tecnológico (ou seja, o baixo
desenvolvimento das forças produtivas),
que dificultava a competitividade desses regimes no mercado internacional, e o sistema de partido único, que bloqueava o desenvolvimento de novas ideias.
2. Alternativa c.
O Muro de Berlim fazia parte de uma fronteira
interna que dividia todo o território alemão e
foi erguido para impedir a fuga de pessoas da
Alemanha Oriental (comunista) para a
Alemanha Ocidental (capitalista). Entre 1949,
quando foram criadas as duas Alemanhas, e
1961, ano da construção do Muro, cerca de 3,5
milhões de alemães orientais fugiram para a
Alemanha Ocidental. O Muro de Berlim foi um
dos símbolos mais odiosos da Guerra Fria e da
bipolaridade mundial que a provocou.

1. (Unicamp-SP)

“Existem épocas em que os acontecimentos concentrados num
curto período de tempo são imediatamente vistos como históricos. A
Revolução Francesa e a de 1917 foram ocasiões desse tipo e também
1989. Aqueles que acreditavam que a Revolução Russa havia sido a
porta para o futuro da história mundial estavam errados. E, quando
sua hora chegou, todos se deram conta disso. Nem mesmo os mais
frios ideólogos da Guerra Fria esperavam a desintegração quase sem
resistência verificada em 1989.”
Adaptado de: Hobsbawm, Eric. 1989: o que sobrou para os vitoriosos. Folha de S.Paulo, p. A-2.
12 nov. 1990.

a) No contexto entre as duas guerras mundiais, quais seriam as razões para a
Revolução Russa ter simbolizado uma porta para o futuro?
b) Identifique dois fatores que levaram à derrocada dos regimes socialistas
da Europa após 1989.
2. (Uerj)

“Os monumentos da cidade vão permanecer como leões nas areias
do deserto
Desafiando o destino
E quando os muros forem derrubados com estrondo
A queda vai ecoar
Para o testemunho de toda a Europa”
Benn, Gottfried. Folha de S.Paulo, 16 nov. 1989.

3. Alternativa a.
A reunificação da Alemanha ocorreu sob a égide da democracia e do capitalismo, com a integração da parte leste do território alemão à
economia de mercado e às formas democráticas de exercício do poder. No plano internacional, ela representou o fim da Guerra Fria e da
bipolaridade do mundo. Somada à revolução
democrática que varria os países do Leste
Europeu, ela acelerou o processo de desintegração do bloco soviético.

Próxima às ruínas do Muro de Berlim, está
preservada uma placa com o seguinte aviso
em inglês, russo, francês e alemão:
“Você está deixando o setor americano”.
Adaptado de O Globo, 19 mar. 2009.

Em 2009, comemoram-se na Alemanha vinte anos da derrubada do Muro de
Berlim. Sua construção, em 1961, esteve relacionada à:
a) divisão étnica da cidade.
b) crise dos regimes democráticos europeus.
c) bipolaridade das relações internacionais.
d) reação nacionalista à influência estrangeira.
3. (UEG-GO) A Copa de 2006 mostrou ao mundo uma Alemanha próspera,
patriótica e, aparentemente, livre dos fantasmas de seu passado. O grande
marco da reestruturação do país foi a queda do Muro de Berlim, em 1989.
Em uma escala global, o que significou a reunificação da Alemanha Ocidental
com a Alemanha Oriental?
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4. (Mackenzie-SP)
“Em um zoológico, satisfazem-se as necessidades materiais básicas, mas
não se pode sair da clausura. Nessas circunstâncias, muitos animais suspiram por voltar à selva. Sem dúvida, esquecem, ou nunca souberam, que o
mundo da selva é cruel e que poucos ali sobrevivem decentemente e menos
ainda são os que triunfam. Além disso, durante o período da grande transição, as vantagens do zoológico são subestimadas e as da selva, exageradas.”
Emmerij, L. Perestroika en Occidente. In: Haesbaert, R. Blocos internacionais de poder.

Considerando o processo de declínio do mundo socialista, o texto sugere que:
a) os problemas sociais observados nos países do antigo Bloco Socialista não
seriam solucionados com a simples transição para o Capitalismo.
b) a Glasnost e sua proposta de transparência política deixou nítida a superioridade técnica e social gerada pelo Capitalismo, em comparação com o
Socialismo.
c) havia, a partir da Perestroika, esperanças de que o mundo sucumbisse à
estabilidade econômica e social promovida pelo Socialismo Utópico.
d) a democracia e a liberdade, típicas do mundo capitalista, promoveram a superação dos problemas de ordem social que o sistema possa ter originado, daí
sua supremacia.
e) o elevado padrão de vida, a igualdade social e a democracia, garantidos
pela estrutura socialista, a exemplo da ex-URSS, nunca serão atingidos
dentro do mundo capitalista.

4. Alternativa a.
O texto citado pode ser interpretado como
uma paródia em tom sarcástico, pois dificilmente alguém defenderia os países do bloco
soviético por meio da metáfora do jardim zoológico. Seu autor afirma que, enquanto o zoológico garante a sobrevivência, a liberdade na
selva do capitalismo está repleta de perigos. O
argumento é semelhante ao de Thomas
Hobbes, pensador inglês que, no século XVII,
defendia a segurança garantida por um poder
autoritário diante da insegurança do “estado
de natureza” (a “selva” de Emmerij).

O fim da Guerra Fria e a globalização

a) A desintegração do bloco comunista, liderado pela União Soviética, na Europa
Oriental.
b) A derrota dos Estados Unidos na Guerra Fria e a diminuição de sua influência
na Europa pós-Segunda Guerra Mundial.
c) Um obstáculo ao processo de formação da União Europeia, por causa do
fortalecimento dos partidos neonazistas na Alemanha.
d) Uma crise econômica global provocada pela incorporação repentina da
Alemanha Oriental à economia de mercado.

5. Alternativa b.
A corrida armamentista provocada pela Guerra
Fria levou à produção, pela União Soviética e
pelos Estados Unidos, de uma enorme quantidade de mísseis de ogiva atômica e de armas
nucleares. Nesse contexto, alguns estrategistas desenvolveram a teoria da Destruição
Mútua Assegurada, segundo a qual cada superpotência dispunha de armas suficientes para
destruir a outra e uma agressão nuclear provocaria uma escalada de retaliações que resultaria no aniquilamento de ambos os combatentes. Além disso, a radiação desencadeada pelas explosões atômicas e o “inverno nuclear”
provocado por elas devastariam o planeta.

Calvin & Hobbes, Bill Watterson © 1986 Watterson/Dist. by Universal Uclick

5. (Uerj)

Adaptado de: <www.roguestatesmen.blogspot.com>.

Os quadrinhos ironizam a bipolaridade característica da Guerra Fria, ordem de poder mundial que marcou a maior parte da segunda metade do século XX. A crítica
central do texto recai sobre a seguinte característica desse contexto geopolítico:
a) formação de blocos militares, que deu origem à política do “Big Stick”.
b) corrida armamentista, que gerou a doutrina da “Destruição Mútua Assegurada”.
c) conflitos bélicos diretos entre EUA e URSS, que estabeleceram o “Equilíbrio do Terror”.
d) confrontos regionais manipulados pelas superpotências, que resultaram
na “Détente”.
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Brasil: a consolidação
da democracia
Após a renúncia do presidente Collor, seu
vice, Itamar Franco, assumiu o cargo. Como
ele havia rompido com Collor, desvinculou-se
de qualquer relação com os escândalos de corrupção, garantindo o apoio de vários partidos
ao governo. Itamar adotou uma política de viés
nacionalista, controlando as importações e as
privatizações. Em 1993, foi realizado um plebiscito, previsto na Constituição, sobre a forma de governo a ser adotada no país. A população votou a favor da república presidencialista,
descartando o parlamentarismo (republicano
ou monarquista).
O novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), lançou o Plano Real para
acabar com a inflação e promover a estabilidade
econômica. O cruzeiro passou a se chamar cruzeiro real; ao lado dele, foi criada a Unidade Real de
Valor (URV). O cruzeiro real era a moeda corrente, usada pela população. Já a URV tinha o valor
fixo de um dólar e servia para corrigir diariamente
salários, preços e serviços. Como valia um dólar,
a URV não perdia valor, enquanto o cruzeiro real
se desvalorizava. Em julho de 1994, a URV passou
a se chamar real e o cruzeiro real foi extinto. Era
o fim da inflação. O Plano Real estabilizou a economia e impulsionou a candidatura de Fernando Henrique à presidência. Apoiado por Itamar e
pela aliança partidária entre PSDB, PFL e PMDB,
Fernando Henrique venceu Lula, candidato do PT
às eleições de 1994.

O governo FHC
O governo de Fernando Henrique foi marcado pela política neoliberal, com a abertura da
economia para o mercado externo, as privatizações e a diminuição da participação do Estado
na economia. Algumas medidas foram tomadas
para equilibrar os gastos e a arrecadação pública, como a reforma da Previdência Social, que aumentou a idade mínima para a aposentadoria, e
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorreram privatizações no setor energético (Vale do Rio Doce)
e de telecomunicações (Telebras), entre outros.
Muitos críticos apontaram irregularidades no
processo de privatização, como o favorecimento

de grupos ligados ao governo e o uso de recursos públicos, mas a grande base aliada do Congresso Nacional não levou as denúncias adiante e ainda votou uma emenda constitucional que
possibilitava a reeleição do presidente. Em 1998,
Fernando Henrique foi reeleito, vencendo novamente o candidato Lula.
Fernando Perreira/ Folha Imagem

O governo de Itamar Franco
e o Plano Real

Lula participou da campanha de Fernando Henrique Cardoso,
candidato ao Senado pelo MDB, em 1978. Na época lutando
pela redemocratização, Lula e FHC tornaram-se símbolos da
consolidação da democracia no Brasil.

O segundo mandato de FHC foi marcado pela
desvalorização do real em relação ao dólar, pelo aumento da inflação e do desemprego e pela ocorrência de apagões de energia elétrica (em 2001 e
2002), decorrentes da falta de investimento na produção de energia. O crescimento econômico foi mínimo, e a especulação do capital externo – que, em
momentos de crise, retira os investimentos do país
– deixava o Brasil dependente do Fundo Monetário Internacional (FMI). Na área social, o desemprego aumentou o mercado informal nas cidades,
enquanto no campo ocorriam conflitos por terra,
mobilizando o Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), que exigia a reforma agrária. Alguns programas sociais foram implantados, como
o bolsa-escola, o vale-gás e o bolsa-alimentação. Na
educação, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef). Na saúde, os remédios
contra o vírus HIV tornaram-se gratuitos, a produção de medicamentos genéricos foi incentivada e
aumentaram as campanhas de vacinação infantil.
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Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais em 2002, em decorrência da impopularidade
do segundo mandato de FHC e das alianças partidárias
feitas pelo PT. Seu vice, José de Alencar, era um empresário do setor têxtil. A trajetória de vida de Lula – ex-sindicalista e oriundo de uma família pobre – provocou
uma expectativa de mudanças sociais entre a população.
No início de seu governo, Lula adotou uma política
econômica ortodoxa. Com a herança deixada pelos governos anteriores, como a enorme dívida externa, a desvalorização do real, os sinais de retorno da inflação e a
estagnação da economia, o então presidente do Banco
Central, Henrique Meirelles, adotou medidas de equilíbrio fiscal e altas taxas de juros, a fim de controlar a
inflação.
Logo nos primeiros dias de seu mandato, Lula apresentou um programa que visava reunir todos os projetos sociais criados pelo governo federal de combate
à fome e à pobreza extrema no Brasil: o Fome Zero.
Vinculado a esse programa, foi criado o Bolsa Família,
que beneficiou mais de 11 milhões de famílias de baixa
renda por meio de transferência direta de renda. Em
2004, foi criado o Programa Universidade para Todos (ProUni), pelo qual alunos provenientes de escolas
públicas ou bolsistas integrais de colégios particulares,
pertencentes a famílias de baixa renda, podem concorrer a uma bolsa integral ou parcial nas universidades
particulares associadas ao programa.
A política econômica do governo Lula buscou o superávit na balança comercial por meio do incentivo às
exportações, o que contribuiu para equilibrar as contas
públicas e pagar a dívida brasileira com o FMI, aumentando a credibilidade internacional do país. Os juros internos diminuíram, ao passo que os investimentos em
programas sociais aumentaram, gerando emprego e distribuição de renda.
Em 2005, um escândalo de corrupção abalou o governo: o Mensalão, um esquema de compra de apoio
no Congresso que levou à cassação de vários congressistas. Entretanto, a popularidade de Lula não foi afetada,
e ele foi reeleito em 2006. O segundo governo de Lula
criou mais programas sociais, como o Luz para Todos,
e ampliou o Programa Universidade para Todos. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado com o objetivo de melhorar a infraestrutura do país.
A descoberta de jazidas de petróleo na bacia de Santos
(pré-sal) trouxe a possibilidade de o Brasil se tornar um
dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto, gerou perspectivas de crescimento econômico.
Na política externa, Lula aproximou-se dos países
emergentes e projetou o Brasil no mundo: com Rússia,
Índia e China (que formam a sigla Bric), foi considerado a potência emergente do século XXI, colocando
o país em inúmeros debates e decisões internacionais.

Cultura e sociedade no Brasil
do século XXI
No século XXI houve melhorias nos indicadores
econômicos e sociais do Brasil: a taxa de expectativa de vida subiu para 74,6 anos em 2012, enquanto
a taxa de mortalidade infantil caiu pela metade (nas
duas últimas décadas); a taxa de analfabetismo foi de
9% em 2012, o que colocou o Brasil próximo aos
países de alto desenvolvimento, segundo o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU. A melhora da qualidade de vida gerou repercussões internacionais e o país foi escolhido para sediar a Copa do
Mundo em 2014 e as Olimpíadas e as Paraolimpíadas em 2016. Porém, alguns problemas persistem: a
distribuição de renda ainda é uma das mais desiguais
do mundo; 81,2% da população mora nas cidades,
cujos índices de criminalidade são altos e onde falta planejamento em infraestrutura. Do ponto de vista
cultural, houve a retomada do cinema nacional, com
a criação da Lei do Audiovisual, que possibilitou o
surgimento de uma nova geração de cineastas. Ações
do governo buscaram popularizar o acesso à internet
(inclusão digital), colocando a população diante de
uma ampla gama de informações em tempo real, integrando o país não só internamente mas também ao
restante do mundo.

Brasil: a consolidação da democracia

O governo Lula

O governo Dilma Rousseff
Em 2010, os brasileiros elegeram Dilma Rousseff,
do PT, a primeira mulher presidente da República.
Ex-ministra de Minas e Energia e posteriormente da
Casa Civil do governo Lula, Dilma foi eleita com quase
56 milhões de votos.
Durante o regime militar, Dilma foi líder estudantil e
integrante de organizações que defendiam a luta armada
contra a ditadura. Foi presa e torturada.
Dilma iniciou seu governo dando prosseguimento
aos programas do governo anterior. Com a crise econômica internacional, o país começou a apresentar baixas
taxas de crescimento econômico, mas manteve relativamente altas as de geração de empregos.
No plano político, o governo foi abalado pelo julgamento, em 2013, dos envolvidos no processo do Mensalão. Alguns integrantes do PT foram condenados nesse processo a cumprir penas de prisão, juntamente a
dirigentes de outros partidos.
Em junho e julho de 2013, grandes manifestações
de protesto contra o aumento nas passagens de ônibus urbanos, contra a corrupção e por melhores condições de saúde e educação agitaram a vida em quase
todas as grandes cidades do país. O governo respondeu a elas com o programa Mais Médicos e com a
promessa de realizar uma reforma política. Nas cidades, as prefeituras municipais congelaram o preço
dos transportes.
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Questões
1. Alternativa e.
Em seus oito anos de mandato, o presidente
Fernando Henrique Cardoso prosseguiu com a
política de privatizações de empresas estatais
iniciada pelo governo Collor de Mello. Assim,
foram privatizadas a Companhia Vale do Rio
Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional de
Volta Redonda, entre diversas outras. Os índices de crescimento da economia foram baixos,
mas o país registrou alguns avanços sociais e
políticos importantes, como a queda nos índices de mortalidade infantil, a criação da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República e a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Em 2001, o país teve de enfrentar uma
crise energética de grandes proporções, que
se refletiu na vida cotidiana das pessoas com
uma série de cortes de energia elétrica conhecidos como apagões.

1. (UFF-RJ)
“Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando
Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em seu discurso de
despedida do Senado, comprometia-se a acabar com o que denominava ‘Era
Vargas’: ‘(...) Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político
que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me
ao legado da Era Vargas’.”
14 dez. 1994.

O presidente eleito governou o Brasil por dois mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país, principiada pelos presidentes Collor e
Itamar Franco. Sobre os dois mandatos (1995-2002), pode-se afirmar que se
caracterizam:
a) pela manutenção do poder aquisitivo dos que se aposentavam; estabelecimento do monopólio nacional sobre as telecomunicações, através das empresas estatais; e nacionalização do sistema financeiro.
b) pelo elevado crescimento econômico, com média anual de cerca de 5% ao
ano; grande investimento em infraestrutura e educação; distribuição de
renda; e aumento da capacidade econômica do Estado.
c) pela política social de inclusão, com a criação do Bolsa Família; facilitação
do ingresso de carentes na Universidade; restrição aos investimentos estrangeiros; e elevados incentivos à agricultura familiar.
d) pelo rompimento com a política econômica originada pelo “Consenso de
Washington”; consolidação do sistema financeiro estatal; e reforço da legislação trabalhista gestada na primeira metade do século XX.
e) pelo limitado crescimento econômico; privatização das empresas estatais;
diminuição do tamanho do Estado; e apagão energético, que levou ao racionamento e ao aumento do custo da energia.

2. 2 1 4 5 6.
A onda de atentados e ações criminosas coordenadas e desencadeadas na noite de 12 de
maio de 2006 foi a maior já registrada no
Brasil. Iniciada em São Paulo, ela se espalhou
rapidamente por outros estados.

2. (UEM-PR) Leia o fragmento do texto e, após, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).1
“Em maio de 2006, uma organização criminosa ligada ao tráfico de
drogas e comandada de dentro de presídios desencadeou uma onda inédita de violência, com o ataque em larga escala a forças policiais e civis,
atingindo pelo menos seis estados brasileiros. A cidade de São Paulo foi
paralisada; a população se recolheu a suas casas e a polícia iniciou operações de represália, com violência sem precedentes. Outros ataques do
crime organizado continuaram acontecendo tanto em São Paulo quanto
no Rio de Janeiro.”
Vicentino, Cláudio; Dorigo, Gianpaolo. História geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2010. p. 805.

01. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Lula
em janeiro de 2007, constituiu-se em uma resposta direta, imediata e incisiva às ações do crime organizado, promovendo uma melhor distribuição de
renda e uma redução do desemprego no Brasil.
02. O quadro acima descrito resultou, dentre outros fatores, da incapacidade
das instituições do Estado em conter as ações do crime organizado.
04. A criminalidade que persiste no Brasil vincula-se a causas variadas e complexas que incluem, entre outras, elevados índices de pobreza e ineficiência
e corrupção dos órgãos policiais.
08. A superação do quadro descrito acima, com uma expressiva diminuição dos
índices de violência urbana e a desarticulação do crime organizado, somente foi possível em razão dos grandes investimentos do governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso em infraestrutura e em educação básica.
16. O quadro acima descrito refere-se apenas às cidades do Rio de Janeiro e de
São Paulo, não tendo atingido o interior desses estados, nem o estado do
Paraná.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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“Em todos os modelos, as eleições se decidem por maioria de votos.
Nesse sentido, as eleições podem ser de vários tipos: simples, relativo e
absoluto. Conforme o tipo adotado, ganha o candidato que obtiver mais
votos, com qualquer número, ou é estabelecido um quorum, uma quantidade mínima de votos, para que haja vencedor, e a eleição seja validada,
ou, ainda, é exigido metade mais um dos votos válidos.”
Martinez, P. Forma de Governo. São Paulo: Moderna, 1992. Adaptado.

No Brasil, já foram praticados, desde a Colônia, vários sistemas eleitorais.
Nesta perspectiva:
I. no tempo da Colônia, os nobres podiam eleger, entre eles, representantes
dos conselhos locais.
II. na República Velha, a riqueza deixou de ser requisito para votar e ser votado.
III. a Constituição de 1946 manteve a proibição de voto dos analfabetos e das
mulheres.
IV. o golpe militar de 1964 e a ditadura que se seguiu puseram fim às eleições
diretas para presidente.
V. a Constituição de 1988 transformou o Brasil numa democracia de massa:
eleger seus representantes tornou-se um direito de todos.
Estão corretas:
a) apenas as afirmativas I e IV.
b) apenas as afirmativas I, II e V.
c) apenas as afirmativas I, II, IV e V.
d) apenas as afirmativas III e IV.
e) todas.
4. (PUC-MG) O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, do governo Lula),
lançado em 2007 pela ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, tem inspiração
nas teses desenvolvimentistas criadas na década de 1960:
a) pela OEA (Organização dos Estados Americanos).
b) pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura).
c) pela Cepal (Comissão Econômica para América Latina).
d) pelo FMI (Fundo Monetário Internacional).
5. (FGV-SP) Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar
Franco. A respeito da sua chegada ao poder e do seu governo, é correto afirmar:
a) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições disputadas
em 1994, graças ao sucesso do Plano Real, implementado no governo de
Fernando Henrique Cardoso.
b) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989 e organizou um governo de coalizão nacional, do qual participaram todos os demais partidos
políticos brasileiros, incluindo o PT.
c) Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real.
d) Foi eleito em janeiro de 1985, em eleição direta pelo colégio eleitoral, e
organizou um governo de reformas políticas e econômicas que permitiram
sua reeleição em 1994.
e) Foi eleito em 1994 devido ao sucesso do Plano Real implementado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do qual participou como
ministro da Fazenda.

3. Alternativa c.
Se a expressão “conselhos locais” designa as
Câmaras Municipais, podemos considerar que
o item I está correto.
4. Alternativa c.
Criada em 1948 pelo Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas, a Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe
(Cepal) tem por objetivo promover a cooperação econômica entre os países-membros. Seus
estudos se voltaram principalmente para o fenômeno do subdesenvolvimento e sua superação por meio da industrialização (desenvolvimentismo). Dois dos nomes mais influentes da
organização foram os do argentino Raul
Prebisch e do brasileiro Celso Furtado.

Brasil: a consolidação da democracia

3. (UPE)

5. Alternativa c.
Itamar Franco foi eleito vice-presidente da
República em 1989 na chapa da qual Fernando
Collor de Mello era candidato a presidente. Em
1992, Collor foi obrigado a renunciar à
presidência para escapar a um processo de
impeachment (impedimento) que tramitava no
Congresso Nacional. Itamar Franco assumiu
então a presidência e, em março de 1993,
nomeou o sociólogo Fernando Henrique
Cardoso para o Ministério da Fazenda. Apoiado
em uma eficiente equipe de economistas,
Cardoso conseguiu debelar a inflação com o
Plano Real e, em 1994, foi eleito presidente da
República.
6. Em primeiro lugar, todos eles são países emergentes, ou seja, não são ainda plenamente desenvolvidos, mas estão à frente dos países pobres ou “subdesenvolvidos” em termos de
crescimento industrial, peso relativo de suas
economias (medido pelo valor global do
Produto Interno Bruto de cada um), potencial
econômico e valor de suas transações comerciais no mercado mundial (exportações e
importações). Aos BRICs originais (Brasil,
Rússia, Índia e China) somou-se recentemente
a África do Sul, o que levou o grupo a mudar
de nome para BRICS (S de South Africa). Desde
2009 o grupo vem realizando reuniões de
cúpula anuais. Um segundo aspecto comum a
todos eles é a permanência, ao lado do processo de industrialização, de acentuadas desigualdades sociais e de outras características
que os assemelham aos países “subdesenvolvidos” (dependência tecnológica em relação
aos países desenvolvidos, pobreza nas zonas
rurais e em bolsões urbanos, etc.).

6. (Udesc) Existem projeções razoáveis de economistas e administradores que
consideram os países integrantes do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) potências econômicas; juntos representarão cerca de 40% da população mundial
nos próximos vinte anos. Estabeleça um ponto em comum entre esses países
e discorra sobre ele.
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O trabalho do historiador e origem e
dispersão dos seres humanos

China e Índia

A colonização da América portuguesa

página 36

1.
2.
3.
4.
5.

página 50

página 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alternativa c.
F-V-F-F-F.
Alternativa b.
Alternativa d.
Alternativa d.
Alternativa c.

A África Antiga
página 11

1.
2.
3.
4.

Alternativa e.
Alternativa b.
Alternativa d.
Alternativa d.

A leste do Mediterrâneo
página 13

1. Alternativa c.
2. Alternativa d.
3. Alternativa d.

A Grécia Antiga
página 15

1.
2.
3.
4.

Alternativa c.
Alternativa e.
Alternativa a.
Alternativa c.

Alternativa e.
Alternativa b.
Alternativa d.
Alternativa b.
a) A matriz religiosa da primeira imagem
é o cristianismo. A imagem representa a Santíssima Trindade, com o Filho
(Jesus Cristo), o Pai e o Espírito Santo
(representado por um pombo). De joelhos, aparece também a Virgem Maria.
O judaísmo, matriz religiosa que deu origem ao cristianismo, não aceita a divindade de Cristo. O conceito de Santíssima
Trindade foi formulado pela primeira vez
no Concílio de Niceia, em 325. Já a matriz religiosa da segunda imagem são as
crenças religiosas védicas (Índia antiga.
O deus hinduísta com cabeça de elefante
é Ganesha).
b) Manifesta-se nos preceitos religiosos que
orientam a conduta das pessoas. Esses
preceitos são introjetados e fortalecidos
por meio de símbolos e da palavra da divindade registrada nos textos sagrados.

A expansão marítima europeia
página 39

Roma: a cidade e o Império

1. Alternativa e.
2. Alternativa c.
3. Alternativa b.

página 17

A América antes dos europeus

1. Alternativa b.
2. Alternativa b.
3. Alternativa b.

página 41

A Idade Média

1. Alternativa d.
2. Alternativa e.
3. Alternativa e.

página 22

A América espanhola

1. Alternativa b.
2. Alternativa e.
3. F-F-F-V-V.
4. Alternativa c.
5. Alternativa e.
6. Alternativa a.
7. 1 + 8 = 9.
8. Alternativa b.
9. Alternativa b.
10. Alternativa d.
11. Alternativa d.
12. Alternativa e.
13. Alternativa c.

O Renascimento e a Idade Moderna
página 28

1.
2.
3.
4.
5.

Alternativa c.
Alternativa a.
Alternativa c.
Alternativa b.
Alternativa e.

Sociedades africanas
página 32

1.
2.
3.
4.
5.

Alternativa b.
Alternativa c.
Alternativa d.
Alternativa b.
Alternativa d.

página 44

1.
2.
3.
4.

Alternativa d.
Alternativa c.
Alternativa e.
a) Uma das táticas dos espanhóis consistiu em recrutar intérpretes, como a indígena Malinche, para se fazer entender
pelos povos subjugados pelos astecas e
que nutriam contra eles um acirrado espírito de vingança. Com a ajuda desses
intérpretes, os espanhóis conseguiram
mobilizar esses povos a seu favor. Os
astecas também desenvolveram táticas
criativas para enfrentar os conquistadores, como armadilhas para cavalos, e
canoas “encouraçadas”.
b) As primeiras décadas da conquista espanhola na América foram de destruição de valores culturais dos ameríndios
(cidades, templos, etc.) e de extermínio
de populações inteiras, tanto pelas armas quanto por epidemias de doenças
desconhecidas pelos nativos. Além disso, os espanhóis deslocaram contingentes indígenas de diversas regiões para o
trabalho nas minas. Tudo isso desestruturou as sociedades ameríndias e sua
agricultura, provocando fome e morte
de milhares de pessoas.
5. Alternativa c.
6. Alternativa b.

1. Alternativa e.
2. Alternativa a.
3. Alternativa c.
4. Alternativa b.
5. Alternativa b.
6. Alternativa c.
7. Alternativa a.
8. Alternativa d.
9. V-F-V-F-V.
10. a) No primeiro plano, à esquerda, um carro
de bois traz do canavial feixes de cana-de-açúcar (primeira fase). A cana é recolhida por um trabalhador escravizado
que a levará para o galpão do segundo
plano, à esquerda, onde será esmagada pela moenda, obtendo-se assim o
caldo (segunda fase), que será fervido
e levado ao galpão do primeiro plano à
direita, no qual o melaço passará pelos
tachos de purgar e será transformado
em açúcar mascavo (terceira fase).
b) A produção açucareira foi, durante mais
de um século, a base da economia na
América portuguesa. No Nordeste, ela
ocupou a faixa de terras mais próxima
do litoral, de solo e regime de chuvas
ideais para a produção da cana-de-açúcar. Baseava-se na grande propriedade
monocultora e no trabalho escravo. O
engenho de açúcar era a unidade básica de produção. Nele estavam concentradas não só as edificações necessárias
a essa produção, mas também a “casa-grande” do senhor do engenho e a senzala, moradia coletiva dos trabalhadores
escravizados. A organização social, extremamente hierarquizada, tinha por
base a família patriarcal.
11. Alternativa b.
12. Alternativa c.
13. Alternativa c.
14. Alternativa c.

A América inglesa, francesa e holandesa
página 55

1.
2.
3.
4.

Alternativa c.
Alternativa a.
V-F-V-V.
Alternativa b.

Absolutismo e mercantilismo
página 58

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alternativa d.
Alternativa b.
Alternativa a.
Alternativa b.
Alternativa b.
a) Destacam-se a balança comercial favorável, o metalismo (quanto maior a
quantidade de metais preciosos armazenados por um país tanto mais rico
ele seria), o comércio como atividade
econômica mais importante de uma
nação e a aplicação de tarifas alfandegárias sobre os produtos importados
para proteger os similares nacionais
(protecionismo).
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b) Ao valorizar a acumulação de metais
preciosos e o comércio, o Mercantilismo
estimulou a colonização da América. A
política mercantilista estabeleceu mecanismos como o monopólio comercial (o
exclusivo), que obrigava a colônia a comerciar exclusivamente com a metrópole, para a qual a colônia constituía fonte
de matéria-prima e de metais preciosos
e mercado para os seus produtos.

As revoluções inglesas e a Revolução
Industrial
página 62

1. Alternativa b.
2. Alternativa d.
3. Alternativa e.
4. Alternativa d.
5. Alternativa e.
6. Alternativa a.
7. Alternativa a.
8. Alternativa d.
9. Alternativa c.
10. Alternativa e.
11. Alternativa d.
12. 1 + 8 + 16 = 25

O Iluminismo e a Revolução Americana
página 68

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alternativa b.
Alternativa e.
Alternativa c.
Alternativa c.
Alternativa e.
Alternativa c.
Alternativa a.
a) A crença no primado da razão e a rejeição do misticismo; a crítica ao absolutismo e a defesa da liberdade de
consciência, etc.
b) No século XVIII, o absolutismo dava sinais de esgotamento como modelo político. Na França, principalmente, os
pensadores iluministas propunham um
novo modelo político, baseado na adoção de Constituições que assegurassem
direitos e liberdades individuais e coletivas. A maioria desses pensadores era
adepta da Monarquia constitucional.
Nessas circunstâncias, alguns monarcas aceitaram promover reformas em
seus reinos para não perder o trono. Esses monarcas ficaram conhecidos como
déspotas esclarecidos.
9. Alternativa a.
10. Alternativa a.
11. Alternativa a.
12. Alternativa d.

A Revolução Francesa e o Império
Francês
página 76

1.
2.
3.
4.
5.

Alternativa c.
Alternativa b.
Alternativa b.
Alternativa c.
Alternativa d.

6. Alternativa c.
7. Alternativa b.
8. F-F-V-V.
9. Alternativa d.
10. Alternativa c.
11. Alternativa e.

América Latina: a conquista da
independência
página 84

1. Alternativa b.
2. Alternativa d.
3. Alternativa d.
4. Alternativa a.
5. 2 + 4 + 16 = 22.
6. Alternativa d.
7. Alternativa c.
8. Alternativa b.
9. Alternativa b.
10. 1 + 2 + 4 + 8 = 15.
11. Alternativa c.

O Império brasileiro
página 92

1. Alternativa d.
2. Alternativa c.
3. Alternativa a.
4. Alternativa e.
5. Alternativa a.
6. Alternativa d.
7. Alternativa c.
8. Alternativa a.
9. V-F-V-F-V.
10. Alternativa a.
11. Alternativa e.
12. Alternativa c.
13. Alternativa a.

Das revoluções liberais ao
imperialismo
página 98

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alternativa b.
Alternativa d.
Alternativa d.
Alternativa c.
Alternativa b.
Alternativa d.
Alternativa d.
Os principais objetivos do Congresso de
Viena foram: restaurar no trono as casas
dinásticas derrubadas pela ação da Revolução Francesa e das tropas napoleônicas,
segundo o princípio da legitimidade monárquica, e restabelecer as fronteiras nacionais
das nações europeias anteriores a 1789.
Com a unificação da Alemanha, rompeu-se
o equilíbrio de forças entre as nações europeias, a alteração do mapa europeu estabelecido pelo Congresso de Viena e a formação
de alianças entre as potências da Europa na
perspectiva de novos conflitos armados.
9. Alternativa c.
10. Alternativa d.
11. Alternativa e.

12. Alternativa e.
13. Alternativa d.

América: imperialismo e revolução
página 104

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alternativa d.
Alternativa d.
Alternativa e.
Alternativa b.
Alternativa a.
a) O primeiro avanço dos estadunidenses
rumo ao Oeste ocorreu como resultado
da Guerra de Independência (1775-1783), na qual os Estados Unidos,
apoiados pela França, Espanha e Holanda, enfrentaram a Inglaterra. A Paz de
Versalhes assegurou aos Estados Unidos
a posse de um extenso território a oeste,
situado entre as antigas Treze Colônias
e a Louisiana. Em 1803, a Louisiana foi
comprada à França pelo governo estadunidense. Em 1862, a Lei Homestead concedeu terras ainda mais a oeste a todo
colono que quisesse ocupá-las. Todo
esse processo ocorreu com a expulsão
e o extermínio dos povos indígenas que
antes habitavam essas terras.
b) Esse processo foi mitificado pela literatura, pelo cinema e pelos meios de
comunicação estadunidenses, que o
descreveram como a epopeia heroica
de um país em formação. Nessa construção ideológica, os indígenas foram
descritos como selvagens impermeáveis à “civilização”, ao “progresso” e
aos valores capitalistas.
7. 1 + 2 + 8 + 16 = 27.
8. Alternativa a.
9. Alternativa a.
10. Alternativa e.
11. Alternativa e.
12. 2 + 4 + 8 = 14.

Socialismo, guerra e revolução
página 111

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alternativa c.
Alternativa b.
Alternativa d.
V-V-F-F-V.
Alternativa d.
V-V-V-F-V.
Alternativa e.
Alternativa e.
Alternativa d.

A Primeira República no Brasil
página 116

1.
2.
3.
4.
5.

Alternativa c.
Alternativa d.
Alternativa c.
Alternativa b.
Alternativa a.

A ascensão do totalitarismo
página 120

1. Alternativa d.
2. Alternativa b.
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3. Alternativa a.
4. Alternativa d.
5. Alternativa a.
6. Alternativa e.
7. Alternativa b.
8. Alternativa b.
9. Alternativa c.
10. Alternativa c.
11. Alternativa e.
12. Alternativa d.

O mundo em guerra
página 128

1. Alternativa d.
2. 1 + 4 = 5.
3. Alternativa e.
4. Alternativa b.
5. 4 + 8=12.
6. 4 + 8 + 16 = 28.
7. Alternativa d.
8. V-V-V-V-V.
9. Alternativa d.
10. Alternativa a.

O Brasil entre 1930 e 1945
página 134

1.
2.
3.
4.

Alternativa c.
2 + 8 + 16 = 26.
Alternativa a.
Criado em dezembro de 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)
tinha por objetivo promover a imagem do
governo por meio de intensa propaganda,
fazer a censura dos meios de comunicação e exaltar a figura de Getúlio Vargas.
Ao mesmo tempo, o DIP difundia uma
ideologia que valorizava o trabalho e os
símbolos nacionais, buscando criar um
sentimento de identidade nacional ligado
às condições peculiares do povo brasileiro, como a mestiçagem e suas manifestações culturais. Uma de suas realizações
foi a fixação da imagem de Getúlio como
“pai dos pobres”, que teria “doado” as leis
trabalhistas às classes trabalhadoras.
5. Alternativa a.

A América Latina entre a revolução e
as ditaduras
página 138

1. Alternativa b.
2. Alternativa c, V-F-V-V-F.
3. a) A mulher em primeiro plano na imagem
simboliza a proteção aos trabalhadores
que se veem ao fundo, garantida pelo
governo de Perón. A balança que ela
segura representa a igualdade de todos
perante a Constituição e perante Perón,
cujo rosto aparece no último plano, refletido no céu como um ser onipresente
e onisciente, a proteger a nação.
b) O autoritarismo e o apelo permanente
aos trabalhadores, expresso particularmente nas grandes manifestações
de 1o de Maio, Dia do Trabalho.
4. 8 + 16 = 24.
5. Alternativa c.

6. Alternativa b.
7. Alternativa d.
8. Alternativa d.
9. Alternativa e.
10. Alternativa b.
11. V-F-F-F-V.
12. Alternativa e

Brasil: do populismo à ditadura militar
página 146

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alternativa a.
Alternativa c.
Alternativa c.
Alternativa a.
Alternativa d.
Alternativa c.
Alternativa c.

O Oriente Médio
página 150

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alternativa c.
Alternativa c.
Alternativa a.
Alternativa c.
Alternativa a.
Alternativa d.
a) A criação do Estado de Israel ocorreu
logo após a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), durante a qual cerca de
6 milhões de judeus foram exterminados
pelos nazistas. O Holocausto tornou-se
mundialmente conhecido após o conflito, sensibilizando a opinião pública
mundial. Para ela, a criação de um Estado judeu seria uma espécie de compensação. De fato, desde a época do Império Romano, quando foram expulsos
da Palestina, os judeus encontravam-se
dispersos por várias regiões do mundo,
principalmente da Europa, onde sofriam
discriminações desde a Idade Média.
b) Já em fins do século XIX, adeptos do Sionismo, movimento de retorno à Palestina criado pelo húngaro Theodor Herzl,
começaram a se transferir da Europa
Oriental para a antiga Canaã, onde se localizavam em tempos bíblicos os reinos
de Israel e Judá, por considerá-la a Terra
Prometida de que fala o Velho Testamento. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus afluíram para a
Palestina, onde criaram duas organizações armadas: o Hagana e o Irgun. Esse
afluxo causou mal-estar entre os árabes
que viviam na região. Em 1947, a ONU
aprovou um plano que dividia o território da Palestina em dois Estados; um deles, judeu, o outro, palestino. Os árabes,
entretanto, rejeitaram o plano, alegando que os judeus ficariam com a maior
parte desse território e que a população
palestina era duas vezes maior do que a
judaica. Enquanto isso, era criado, em
1948, o Estado de Israel. Teve início então uma guerra entre Israel e a Liga Árabe, formada pelos governos do Egito,
Iraque, Síria, Líbano e Transjordânia (atual
Jordânia), vencida pelos israelenses.

O triunfo da democracia
página 154

1.
2.
3.
4.
5.

1 + 16 = 17.
Alternativa c.
Alternativa c.
Alternativa e.
a) O principal argumento das ditaduras
militares envolvidas na Operação Condor dizia respeito à necessidade de
combater de forma coordenada a “guerra revolucionária” desencadeada pelas
organizações da esquerda armada no
continente.
b) A Revolução dos Cravos foi promovida
por jovens oficiais das forças armadas
portuguesas com uma perspectiva democrática e esquerdizante.
6. Alternativa d.

O fim da Guerra Fria e a globalização
página 160

1. a) A Revolução Russa de 1917 simbolizou
uma porta para o futuro porque muitas
pessoas esperavam que ela abrisse caminho para o socialismo, inaugurando
uma era de liberdade, igualdade, solidariedade e fraternidade.
b) O esgotamento do modelo socialista-burocrático de Estado, marcado pela
ausência de liberdade que impedia o
debate e a crítica ao regime, a concentração de poderes nas mãos de uma burocracia rígida e privilegiada, o atraso
tecnológico, que dificultava a competitividade desses regimes no mercado
internacional, e o sistema de partido
único, que bloqueava o desenvolvimento de novas ideias.
2. Alternativa c.
3. Alternativa a.
4. Alternativa a.
5. Alternativa b.

Brasil: a consolidação da democracia
página 164

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alternativa e.
2 + 4 = 6.
Alternativa c.
Alternativa c.
Alternativa c.
Em primeiro lugar, todos eles são países
emergentes, ou seja, estão à frente dos
países pobres ou “subdesenvolvidos” em
termos de crescimento industrial, peso
relativo de suas economias (medido pelo
valor global do Produto Interno Bruto de
cada um), potencial econômico e valor de
suas transações comerciais no mercado
mundial (exportações e importações). Um
segundo aspecto comum a todos eles é a
permanência, ao lado do processo de industrialização, de acentuadas desigualdades sociais e de outras características que
os assemelham aos países “subdesenvolvidos” (dependência tecnológica em relação aos países desenvolvidos, pobreza nas
zonas rurais e em bolsões urbanos, etc.).
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