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HISTÓRIA 
 
13. Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. Sem nossas 
instituições antigas, sem nossas tradições venerandas, sem nossos 
singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres cidadãos 
fundar e manter, durante tão longo tempo, a nossa República. 
(Adaptado de Cícero, Da República, em Os Pensadores, v. 5. São 
Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 184). 
a) Nomeie e caracterize uma das instituições políticas da República 
romana (509-31ª.C.). 
b) A expansão, ocorrida durante a República, fez com que os 
romanos tivessem contato com o mundo helenista e incorporassem 
alguns costumes e tradições. O que foi o helenismo e qual sua 
importância na Roma republicana? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Uma das principais instituições políticas da República Romana era 
o Senado, pois se tornou o órgão máximo da República. Seus 
membros tinham poderes vitalícios e decidiam sobre questões 
políticas e militares internas e externas, além de eleger o ditador e 
decidir sobre a aprovação ou não de leis.  
Além do Senado, o estudante poderia ter citado outras instituições 
como as Assembléias Centuriatas, compostas principalmente por 
patrícios (da qual faziam parte também os plebeus) e que tinham 
como principal função eleger os magistrados. Poderia ter citado as 
próprias Magistraturas (divididas em diversos cargos, herdaram parte 
do poder do rei). 
b) Helenismo foi a cultura proveniente da fusão da cultura grega com 
a cultura oriental. O helenismo formou-se devido às conquistas de 
Alexandre Magno que da Grécia partiu para o Oriente (Mesopotâmia 
e Pérsia), promovendo a fusão das duas culturas. A principal 
característica do helenismo foi a mistura de elementos racionais, 
antropocêntricos e humanísticos (dos gregos) com elementos 
místicos, religiosos e teocêntricos (dos orientais). Durante a fase 
republicana o helenismo foi fundamental, pois deu um grande 
impulso às ciências e às artes, sobretudo a cultura e a pintura. Mas 
deve-se destacar também que no campo político o helenismo foi 
responsável pela formação de governos autoritários, diminuindo-se 
assim valores como liberdade e direitos e reforçando-se a 
concentração de poderes e o autoritarismo típicos do mundo oriental. 
Por outro lado, a tolerância com relação à cultura dos dominados é 
um ponto fundamental do helenismo, pois foi esta tolerância que 
permitiu aos Romanos formarem um vasto império. 
 
14. A igreja era, com freqüência, o único edifício de pedra em toda a 
redondeza; era a única grande construção em muitas léguas e seu 
campanário era um ponto de referência. Aos domingos e durante o 
culto, todos os habitantes podiam encontrar-se ali, e o contraste entre 
o edifício grandioso, com suas pinturas, talhas e esculturas, e as 
casas humildes em que as pessoas viviam, era esmagador. 
(Adaptado de E.H. Gombrich, História da Arte. Rio de Janeiro: LTC 
Editora, 1993, p. 126). 
a) Baseado no texto, indique três características do edifício da igreja 
na cidade medieval. 
b) Identifique as formas de divulgação da fé católica durante a Idade 
Média. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Com base no texto podemos destacar como características do 
edifício da igreja: feito de pedra, grandioso e com pinturas, esculturas 
e talhas. 
b) Durante a Idade Média, a fé católica foi divulgada das mais 
diversas formas, haja vista que a igreja foi a principal instituição do 
mundo medieval. Assim podemos dizer que através das ordens 
religiosas (como a de São Bento, 480-547), presentes nos 
monastérios, a igreja atuava em hospitais e nas escolas, 
promovendo, além do ensino e de cuidados aos enfermos, a 
divulgação da fé católica. Outros instrumentos fundamentais de 
divulgação da fé foram a missa e as festividades religiosas 
promovidas e organizadas pela igreja. 
 
15. Uma vez terminada a Reconquista, o ímpeto espanhol encontrou 
na colonização americana o campo amplo onde aplicar sua energia; 
e nas cidades regulares do fim da Idade Média, como Granada, 
estava o esboço da grande tarefa urbanística hispanoamericana, que 
encheu um continente de cidades traçadas com rigor geométrico 

muito superior ao da metrópole. (Adaptado de Fernando Chueca 
Goitia, Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial Presença, 
1982, p. 99). 
a) Segundo o texto, qual foi a grande tarefa urbanística hispano-
americana? 
b) Explique o que foi a Reconquista. 
c) Indique duas edificações que caracterizavam a colonização ibérica 
no Novo Mundo. 
 
SOLUÇÃO: 
a) O projeto urbanístico espanhol para suas colônias era traçar 
cidades que possuíssem ruas, quadras e quarteirões 
geometricamente uniformes, ao contrário dos padrões das cidades 
medievais européias. O objetivo de tal projeto era, por exemplo, 
tornar as cidades mais limpas e arejadas, evitando o acúmulo de 
sujeiras, esgotos e a proliferação de doenças e pestes que 
assolaram a Europa durante os séculos XIII e XIV. 
b) A Guerra da Reconquista foi a luta empreendida pelos cristãos 
para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Iniciada em 1086 
com a tomada de Toledo, foi finalizada em 1492 com a conquista de 
Granada. A luta contra os mouros foi responsável pela formação do 
primeiro Estado Nacional europeu – Portugal (1143) – e seu 
conseqüente pioneirismo nas grandes navegações, iniciadas no 
início do século XV. 
c) As edificações que caracterizavam a colonização ibérica no Novo 
Mundo foram os templos religiosos católicos – Igrejas – e as Missões 
Jesuíticas para a catequização do índio. 
 
16. O livro Utopia, escrito pelo humanista Thomas More, em 1516, 
divide-se em duas partes. Na primeira, More descreveu a situação de 
seu país, dizendo: 
(...) os inumeráveis rebanhos que cobrem hoje toda a Inglaterra são 
de tal sorte vorazes e ferozes que devoram mesmo os homens e 
despovoam os campos, as casas, as aldeias. Onde se recolhe a lã 
mais fina e mais preciosa, acorrem, em disputa de terreno, os nobres, 
os ricos e até santos abades. Eles subtraem vastos terrenos da 
agricultura e os convertem em pastagens, enquanto honestos 
cultivadores são expulsos de suas casas. (Adaptado de Thomas 
More, Utopia. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 7 e 29-30). 
Na segunda parte do livro, More concebeu uma ilha imaginária 
chamada Utopia. 
a) Explique o que foi o processo de cercamentos ocorrido na 
Inglaterra a partir do século XVI. 
b) Qual o significado de utopia para Thomas More? 
 
SOLUÇÃO: 
a) A lei dos cercamentos, também conhecida como enclousures, 
determinava que as terras comunais, isto é, as terras de uso comum 
deveriam ser cercadas para criação de gado lanífero para abastecer 
de lã as manufaturas inglesas. Este processo teve como 
conseqüência a expulsão de camponeses pobres que tiravam das 
terras comunais a sua subsistência, daí o fato de More afirmar que os 
rebanhos são “vorazes e ferozes que devoram mesmo os homens e 
despovoam os campos, as casas, as aldeias”.  
Os camponeses expropriados e marginalizados migraram para a 
cidade e aos poucos foram absorvidos nas manufaturas e 
posteriormente (no século XVIII), nas indústrias originando-se assim 
o proletariado urbano. Deve destacar que, no campo, receberam as 
terras para criação do gado lanífero, pessoas com condições para 
investir neste setor, no caso a baixa nobreza inglesa e setores da 
burguesia. 
b) Utopia para More é a ilha (ou cidade), onde existiria uma 
sociedade ideal. Na sociedade ideal proposta por More não existiriam 
privilégios de classe, não existiria exploração e conseqüentemente 
não existiria pobreza e miséria. Traduzindo-se a palavra Utopia, 
através do grego teríamos: (U que tem o significado de negação) e 
(TOPOS que significa lugar), originando-se assim a palavra “lugar 
nenhum”. 
 
17. O termo ‘feitor’ foi utilizado em Portugal e no Brasil colonial para 
designar diversas ocupações. Na época da expansão marítima 
portuguesa, as feitorias espalhadas pela costa africana e, depois, 
pelas Índias e pelo Brasil tinham feitores na direção dos entrepostos 
com função mercantil, militar, diplomática. No Brasil, porém, o 
sistema de feitorias teve menor significado do que nas outras 
conquistas, ficando o termo ‘feitor’ muito associado à administração 
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de empresas agrícolas. (Adaptado de Ronaldo Vainfas (org.), 
Dicionário do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2000, p. 
222). 
a) Indique características do sistema de feitorias empreendido por 
Portugal. 
b) Qual a produção agrícola predominante no Brasil entre os séculos 
XVI e XVII? Quais as funções desempenhadas pelo feitor nessas 
empresas agrícolas? 
 
SOLUÇÃO: 
a) O sistema de feitorias empreendido por Portugal em sua colônia 
na América, tinha como função a vigilância do litoral contra possíveis 
invasores, principalmente franceses. Eram depósitos de produtos 
coloniais como, por exemplo, o Pau-Brasil, além de servirem como 
entreposto das embarcações portuguesas que rumavam para as 
Índias. 
b) Entre os séculos XVI e XVII a principal atividade econômica em 
desenvolvimento no Brasil era o cultivo de cana-de-açúcar voltada 
para a produção açucareira. Baseado no sistema de plantation – 
monocultura voltada para o mercado externo, baseada em trabalho 
escravo e latifúndios – a exploração açucareira no Brasil tornou-se a 
maior fonte de lucros para a metrópole, contando com 
aproximadamente 230 engenhos em 1630. Um engenho era 
composto, geralmente, pelas seguintes instalações: Moenda: onde 
se moia a cana para a extração do caldo; Caldeira: onde esse caldo 
era purificado; Casa de purgar: onde o caldo acabava de ser 
purificado e dava-se início ao processo de fabricação do açúcar. 
Contavam ainda as seguintes construções – Casa-Grande: morada 
do proprietário e senhor do engenho; Senzala: morada dos escravos; 
Estábulos e Oficinas. Além dos escravos que exerciam todas as 
atividades braçais da produção, existiam também alguns 
trabalhadores livres, eram os Feitores que tinham como principais 
funções o bom funcionamento das instalações de produção e a 
vigilância dos escravos. 
 
18. Na emissão de suas primeiras moedas, os EUA decidiram pelo 
uso de símbolos como a corrente, a águia, as estrelas e a imagem de 
uma mulher representando a Liberdade. Decidiu-se diferenciar o 
dólar americano de outras moedas, como as inglesas que traziam o 
retrato do monarca George III. (Adaptado de Jack Weatherford, 
História do Dinheiro . São Paulo: Negócio Editora, 1999, p. 123-4). 
a) O que essa primeira emissão de moedas simbolizava? 
b) Mencione dois motivos centrais da disputa entre a Inglaterra e sua 
colônia na América que resultaram na independência dos EUA. 
c) O dólar tornou-se um padrão monetário internacional ao final da 
Segunda Guerra Mundial. O que isso significou? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Essa primeira emissão de moedas com símbolos como corrente, 
águia, estrelas e a imagem de uma mulher, representavam a 
necessidade da nação recém formada romper com os antigos valores 
que reforçavam o poder real inglês ou mesmo o sistema monárquico. 
Amparados pelas idéias iluministas, os governantes do jovem país 
enxergavam no sistema monárquico um profundo autoritarismo que 
precisava ser, além de questionado, esquecido.  
b) Os principais motivos que levaram à independência das 13 
colônias inglesas ocorreram em decorrência da Guerra dos 7 anos 
entre França e Inglaterra (1756-1763): 
• Os problemas financeiros causados pela guerra provocaram o 

arrocho do Pacto Colonial, quando, através de diversos 
impostos como a Lei do açúcar (1763), a Lei do Selo (1764) e a 
Lei do Chá (1773), a metrópole procurou sanar suas contas. 
Soma-se a isto o fato de que, para os colonos prevalecia o 
preceito de não aceitar taxação sem poderem opinar no 
parlamento inglês;  

• após a guerra, derrotados, os franceses deixaram a região 
oeste, surgindo uma disputa entre colonos e metrópole pela 
colonização desta região. 

c) O tratado de Breton Woods, assinado após a Segunda Guerra 
Mundial determinou a criação do dólar como padrão monetário 
internacional. Um dos motivos para tal é que os EUA, país de 
economia capitalista saiu vitorioso da guerra. Os outros vencedores 
(Inglaterra e França) também de economia capitalista, encontravam-
se arrasados; a URSS era de economia socialista, assim, abria-se o 
caminho para a adoção do dólar como o padrão. Na prática, isto 
significou que o dólar passou a ser o padrão de conversão para 

transações internacionais e a base para o cálculo do valor da moeda 
de outros países, sendo um sinal claro da hegemonia dos EUA após 
a guerra. 
 
19. Eu considero o estado atual da América como quando arruinado 
o Império Romano. Cada desmembramento formou um sistema 
político, conforme os seus interesses e situação. Nós, que apenas 
conservamos os vestígios do que em outro tempo fomos, e que por 
outra parte, não somos índios, nem europeus, e sim uma meia 
espécie entre os legítimos proprietários do país e os usurpadores 
espanhóis. (Adaptado de Simon Bolívar, Carta da Jamaica de 1815, 
em Escritos Políticos. Campinas: Ed. Unicamp, p. 61). 
a) Quem foi Bolívar e qual sua importância nos processos de 
Independência das colônias hispano-americanas? A qual processo 
político Bolívar se refere? 
b) De que maneira Bolívar se refere aos criollos no texto? Qual o 
papel político dos criollos nas independências das colônias 
espanholas? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Um dos principais líderes na luta pela independência das colônias 
hispano-americanas, Simon Bolívar nasceu em Caracas, em 1783. 
Foi educado na Europa, de onde trouxe consigo as idéias liberais, 
emancipacionistas e republicanas. Partindo da Venezuela, libertou 
todo o norte da América do Sul: Venezuela-1813; Colômbia-1819; 
Equador-1822. Em seus escritos condenava a fragmentação política 
da América espanhola, pois, segundo ele, essa seria uma das 
principais causas do enfraquecimento sócio-político-econômico do 
continente, favorecendo sua dominação por outras nações. Para 
Bolívar, liberdade não significava apenas o rompimento dos laços 
que os prendiam aos espanhóis, mas também a união dos países 
recém-criados em uma confederação que os fortalecessem perante 
os estrangeiros. 
b) Bolívar refere-se aos criollos como um grupo sócio-econômico 
híbrido, situado entre o índio nativo e os colonizadores espanhóis. Na 
realidade, os criollos (filhos de espanhóis nascidos na América) 
representavam a elite econômica da América espanhola, sem, 
contudo, possuírem privilégios políticos, concentrados nas mãos dos 
Chapetones (espanhóis legítimos). Devido a seus interesses políticos 
e econômicos, como o rompimento do pacto colonial, a elite criolla 
tornou-se fundamental no processo de independência na medida em 
que se associou ao capital inglês – ansioso em acabar com as 
restrições comerciais – e sufocou as revoltas populares, 
encarregando-se de fundar os diversos Estados Nacionais latino-
americanos. 
 
20. No turbilhão da primeira era industrial, o nacionalismo tornou -se 
o principal meio pelo qual o governo podia garantir a unidade da 
população. Conforme encorajado pelos Estados Europeus, o 
nacionalismo implicava convencer a população de que ela devia 
sentir-se agressivamente orgulhosa do país em que vivia. Da metade 
do século XIX em diante, a febre nacionalista infiltrou-se em todas as 
formas culturais européias, afetando a educação, as artes e a 
literatura. (Traduzido e adaptado de Paul Greenhalgh, Ephemeral 
Vistas: the Expositions Universelles, Great Exhibitions and World´s 
Fairs. Manchester: Manchester University Press, 1988, p. 112-3). 
a) Caracterize a primeira era industrial, iniciada em fins do século 
XVIII. 
b) A partir do texto, explique quais as características do 
nacionalismo? 
c) De que forma o sentimento nacional foi expresso na literatura 
brasileira do mesmo período? 
 
SOLUÇÃO: 
a) A primeira era industrial foi caracterizada pela utilização de carvão 
mineral, minério de ferro, lã e algodão como principais matérias 
primas, já que o setor a se industrializar foi o têxtil, devido ao 
aperfeiçoamento da máquina a vapor. A conseqüência de tal 
processo foi a produção em grande escala de mercadorias, a busca 
de novos mercados consumidores e o surgimento do proletariado 
urbano, proveniente dos campos (lei dos cercamentos). 
b) O nacionalismo teve como características: o estímulo dado por 
instituições governamentais devido à necessidade de manter-se a 
unidade populacional e até territorial do país, a agressividade como 
forma de reforçar a cultura e o poder do país e, finalmente, a difusão 



 
 

(19) 3251-1012 
www.elitecampinas.com.br 

O ELITE RESOLVE A UNICAMP 2005 – SEGUNDA FASE – HISTÓRIA 

 

 
3

dos ideais nacionalistas nas esferas culturais (educação, literatura e 
artes). 
c) O sentimento nacional foi expresso na literatura através do 
indianismo, do sertanismo e da busca pela língua brasileira. Os 
principais autores deste período foram José de Alencar, na prosa, e 
Gonçalves Dias, na poesia.  
O indianismo caracterizou-se pela criação de uma imagem 
idealizada do índio brasileiro, mostrando um sentimento nacional um 
tanto quanto frágil, onde o brasileiro real não serve como referência, 
havendo a necessidade da alegorização do mesmo, sendo portanto 
classificado como nacionalismo ufanista. 
O sertanismo foi a tentativa de resgatar as particularidades e a 
identidade das diversas regiões brasileiras, principalmente a vida 
rural. 
A tentativa de criar a “Língua Brasileira” se constata no uso de 
termos indígenas e de um novo ritmo de frase. 
 
21. Um dos maiores problemas nos estudos históricos no Brasil 
acerca da escravidão é seu relativo desconhecimento da história e da 
cultura africanas. Aí, a história do Congo tem muitas lições a dar, 
quer para os interessados no estudo da África, quer para os 
estudiosos da escravidão e da cultura negra na diáspora colonial. 
Afinal, a região do Congo-Angola foi daquelas que mais forneceram 
africanos para o Brasil, especialmente para o Sudeste, posição 
assumida no século XVII e consolidada na virada do século XVIII 
para o XIX. (Adaptado de Ronaldo Vainfas e Marina de Mello e 
Sousa, “Catolização e poder no tempo do tráfico: o reino do Congo 
da conversão coroada ao movimento Antoniano, séculos XV-XVIII”, 
Tempo. n. 6, 1998, p. 95-6). 
a) O que foi a diáspora colonial citada no texto acima? 
b) Identifique duas influências africanas no Brasil atual. 
c) Nomeie e explique, no Brasil atual, uma decorrência da prática da 
escravidão negra. 
 
SOLUÇÃO: 
a) A diáspora colonial citada no texto refere-se ao intenso tráfico 
negreiro para o Brasil com o objetivo de fornecer mão de obra 
escrava para as lavouras de açúcar e, mais tarde, cafeeiras do 
sudeste.   
b) Atualmente podemos observar uma grande variedade de 
influências africanas no Brasil, como por exemplo, as danças 
(congada e capoeira), a alimentação (feijoada, acarajé, mugunzá), as 
manifestações religiosas (umbanda, candomblé) etc... 
c) Embora a Constituição de 1988 afirme que “todos são iguais 
perante a lei” e que o racismo é “crime inafiançável e imprescritível” 
(Art. 5º e Art. 5º., inciso XLII, respectivamente), o que vemos 
atualmente é a continuidade da discriminação racial existente desde 
os tempos da escravidão. Infelizmente poderíamos citar vários 
exemplos: Diferenças salariais no trabalho – os homens brancos 
ganham quase duas vezes mais que os homens negros. Na 
educação, onde a taxa de analfabetismo entre os brancos é de 8,2% 
no Sudeste e 27% no Nordeste; entre os negros os números saltam 
para 20% no Sudeste e 49% no Nordeste. Longe das tabelas de 
estatísticas existem a discriminações do cotidiano, por exemplo, as 
crianças de rua e a população carcerária, percebam a que grupo 
racial eles pertencem.  
 
22. Leia os trechos abaixo e responda à questão: 
Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve 
controle muito limitado sobre as forças militares e policiais 
necessárias à manutenção da paz interna. No final, a República caiu 
em conseqüência dessa limitação, fragilidade explorada por 
organizações da classe média, as quais achavam que o regime 
parlamentar-republicano as discriminava e, assim, procuraram 
destruí-lo. (Adaptado de Norbert Elias, Os alemães. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997, p. 199 e 204). 
A exigência da anulação da ‘paz imposta’ pelo Tratado de Versalhes 
foi, ao lado do anti-semitismo, o ponto mais importante na 
propaganda nazista durante a República de Weimar. (Adaptado de 
Peter Gay, A cultura de Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, 
p. 31 e 168). 
a) O que foi a República de Weimar? Relacione-a à ascensão do 
nazismo. 
b) O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da 
expressão “paz imposta”? 
 

SOLUÇÃO: 
a) República de Weimar (1918-1933), foi o sistema político surgido na 
Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Já surgiu marcada pela 
derrota, humilhação e pela crise socioeconômica. Às crescentes 
dificuldades, acrescentaram-se as indenizações provenientes da 
assinatura do Tratado de Versalhes. A república de Weimar teve de 
enfrentar uma série de greves e protestos populacionais, além de 
uma hiperinflação que aumentou o descontentamento da população. 
Diante do agravamento da situação socioeconômica e da ineficiência 
da República de Weimar, Hitler e seus seguidores dariam o início da 
escalada nazista. Em seu livro Mein Kampf, Hitler afirma sobre a 
superioridade da raça ariana (alemã) estimula um nacionalismo 
exacerbado, o anticomunismo e o anti-semitismo além do princípio de 
que os alemães deveriam conquistar o espaço vital. As propostas 
nazistas pareciam a salvação nacional, para um povo superior que 
estava sendo humilhado injustamente. 
b) Foi o tratado imposto aos alemães no ano de 1919. 
Desrespeitando os 14 pontos de Wilson (1918), segundo o qual não 
deveriam existir nem vencidos e nem vencedores após a Guerra, 
Versalhes determinava que os alemães seriam considerados os 
únicos culpados pela primeira guerra. Com base nisso, os alemães 
deveriam devolver Alsácia e Lorena para França, perderiam parte de 
seu território para a Polônia (dividindo-se a Prússia em dois – 
criando-se o corredor polonês) e finalmente, por serem considerados 
os únicos culpados deveriam pagar um montante de indenizações 
para os vencedores.  
A expressão “paz imposta”, remete-se ao desrespeito à proposta de 
paz firmada pelo presidente Wodron Wilson dos EUA (1918). Os 
alemães haviam concordado com tais determinações, as quais foram 
relegadas em 1919 quando ocorreu a assinatura e a imposição de 
Versalhes.     
 
23. 

 
“Olhe pra cima! Rumo a 53. Aqui vai Oldsmobile!” 
(Imagem retirada de Nicolau Sevcenko , A corrida para o século XXI. No loop 
da montanha-russa . São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 27). 
Essa é a propaganda da primeira marca comercialmente bem-
sucedida de automóveis americanos. 
a) De que maneira os temas da velocidade e da inovação tecnológica 
aparecem na propaganda acima? 
b) Como essa propaganda reforçava o American way of life (estilo de 
vida americano)? 
c) Explique por que a corrida espacial era uma questão militar e 
política entre as décadas de 1950 e 1960. 
 
SOLUÇÃO: 
a) A velocidade e a inovação tecnológica aparecem através da 
associação do automóvel a um foguete rasgando o espaço, somado 
às frases, que têm o sentido de “rumo ao futuro!”.  
b) O ano de 1953 reveste-se de futurismo, de prosperidade e 
inovações, induzindo o consumidor a pensar que o automóvel em 
questão será o veículo que o conduzirá a ele. 
c) Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a vitória de dois 
blocos econômicos antagônicos – Capitalismo (EUA) e Socialismo 
(URSS) – torna-se importante a disputa por áreas de influência 
política e econômica ao redor do globo. Para tanto, era necessário 
mostrar ao mundo qual dos dois blocos teria maior conhecimento 
tecnológico e científico e a corrida espacial foi uma ótima justificativa 
para que EUA e URSS ingressassem nessa disputa. O 
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desenvolvimento de mísseis e foguetes foi um dos principais 
objetivos desses países, por conseqüência, havia um grande uso 
político dos investimentos governamentais nas áreas científicas e 
tecnológicas durante esse período.  
 
24. Em 1970, o Brasil se consagrou tri-campeão mundial de futebol, 
quando se cantava: 

Noventa milhões em ação, 
pra frente, Brasil 
do meu coração. (...) 
Salve a seleção. 

 
Falava-se de um “Brasil Grande”, “Brasil Potência”, e distribuíam-se 
adesivos com a inscrição “Brasil, ame -o ou deixe -o”. Com bandeiras 
do Brasil na mão, cantava-se repetidamente “Este é um país que vai 
pra frente”. (Adaptado de Elio Gaspari, A ditadura escancarada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 207-8). 
 
a) Relacione slogans como “Esse é um país que vai pra frente” com o 
chamado “milagre econômico”. 
b) Relacione o slogan “Ame-o ou deixe-o” com a repressão do regime 
militar instaurado em 1964. 
c) Cite e caracterize um movimento de oposição ao regime militar. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Responsável por um crescimento de aproximadamente 11% ao 
ano, o chamado “Milagre Econômico” foi o projeto desenvolvimentista 
executado pela ditadura militar no Brasil entre os anos de 1968 e 
1973. Tal crescimento resultou de uma série de fatores como a 
contenção dos salários, grande endividamento externo e participação 
maciça de investidores internacionais, gerando concentração de 
renda e beneficiando apenas uma pequena parcela da população 
brasileira. Aproveitando a bolha de crescimento e disposto a 
escamotear a repressão militar e as resistências ao regime, o 
governo criou campanhas publicitárias responsáveis por uma onda 
de euforia na sociedade brasileira. Slogans ufanistas eram 
constantemente repetidos nos rádios, TVs e revistas, criando uma 
sensação de bem estar e confiança na população. 
b) O regime militar instalado em Março de 1964 cerceou as 
liberdades democráticas através dos diversos Atos Institucionais, 
extinguindo os partidos políticos, suspendendo eleições e 
perseguindo os opositores ao regime. Com o objetivo de anular 
politicamente os movimentos de resistência, foram criados slogans 
como “Brasil ame ou deixe-o”, ou seja, de acordo com o governo, a 
sociedade brasileira deveria acreditar que todos aqueles que lutavam 
pelo restabelecimento das liberdades políticas individuais e coletivas, 
não estavam satisfeitos com o regime, portanto deveriam abandonar 
o país.  
c) Podemos citar vários grupos de resistência, armados ou não, ao 
regime militar. Entre eles destacam-se: VPR (Vanguarda Popular 
Revolucionária): Movimento guerrilheiro formado por militantes de 
esquerda, alguns políticos e que executaram algumas das mais 
audaciosas ações contra o regime, como por exemplo, o seqüestro 
de embaixadores em troca de presos políticos. Poderiam ser citados 
também o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), VAR-
Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária – Palmares), ALN 
(Aliança Libertadora Nacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


