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HISTÓRIA

Questão 01

Não foi essencialmente demográfico no sentido de que o movimento colonizador não foi impulsionado por pressões demográficas 
(como na Antiguidade, a colonização grega), mas tem dimensão demográfica no sentido de que envolve amplos deslocamentos 
populacionais (...) A colonização moderna foi um fenômeno global, no sentido de envolver todas as esferas da existência, mas 
seu eixo propulsor situa-se nos planos político e econômico.

Fernando Novais, Condições de privacidade na colônia. História da vida privada no Brasil. Cotidiano e vida privada na América portuguesa. Cia. das Letras.

a) Explique as razões pelas quais a colonização portuguesa da América não foi provocada por pressões demográficas.

b) Exemplifique os tipos de deslocamentos populacionais dirigidos para a América portuguesa.

c) Apresente os elementos político e econômico que propulsionaram a colonização moderna.

RESOLUÇÃO

a) A colonização portuguesa da América foi um desdobramento das disputas diplomáticas e territoriais que se seguiram a época dos grandes 
descobrimentos.

 A disputa pelo direito de ocupação das terras do continente americano foi, a princípio, solucionada pela partilha do continente, sancionada 
pelo papa Alexandre VI, por meio do Tratado de Tordesilhas (1494).

 A Coroa portuguesa, no entanto, não iniciou a colonização logo após a viagem oficial de reconhecimento de suas terras no Atlântico-sul, 
comandada por Cabral. Ao contrário, por um período de quase 30 anos, a Coroa optou por arrendar o Brasil a um consórcio privado que 
explorava o pau brasil, em sistema de escambo.

 Os anos finais do reinado de D. João III (1502-1557), no entanto, foram marcados por uma mudança nessa política. Em 1534, o rei decidiu 
colonizar o Brasil. Essa decisão não foi motivada por pressões demográficas — inexistentes em Portugal à época — e sim pelo risco 
iminente de perder a posse das terras para outros países europeus (como França e Países Baixos), os quais questionavam a legitimidade do 
Tratado de Tordesilhas e promoviam incursões constantes nas costas brasileiras.

 Pode-se, assim, concluir que a colonização portuguesa na América não foi provocada por eventual necessidade de escoar excedente 
populacional, mas sim por precaução contra os interesses de países rivais.

b) Podemos dividir os deslocamentos populacionais dirigidos para a América Portuguesa em dois tipos: 

 — oficiais, ou seja, pessoas enviadas pelo Estado português, como: degredados, prisioneiros e marginalizados, além da burocracia 
administrativa portuguesa (capitães donatários, governadores gerais etc) e jesuítas;

 — extra oficiais, ou seja, pessoas que vinham espontaneamente buscando, na maioria das vezes, ganhos econômicos ou uma nova vida, 
como: sesmeiros, pequenos comerciantes, perseguidos religiosos, e, na época da exploração das minas, alguns homens letrados ávidos 
por riquezas, gerando uma camada média na região.

c) Analisando os elementos que propulsionaram o processo de colonização moderna, elegemos o regime absolutista como um dos  principais, 
pois a centralização de poder nas mãos de um monarca era mister à empreitada de preparar esquadras navais capazes de atender aos 
interesses nacionais (como a busca de matérias primas e metais preciosos, além da expansão da fé cristã). Ainda devemos ressaltar a 
importância do sistema econômico dominante na época, o mercantilismo, que tinha como uma de suas principais práticas a acumulação de 
riquezas para o Estado e, desta forma, passava a ser de suma importância às nações europeias mercantilistas adquirir áreas em que fosse 
possível a exploração econômica para garantir uma balança comercial favorável. Sendo assim, as colônias seriam fundamentais para as 
economias europeias realizarem uma das práticas mais conhecidas do mercantilismo/colonialismo: o Pacto Colonial.
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Questão 2

A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências, e na verdade todos os Estados europeus, com exceção da Espanha, 
os Países Baixos, os três países da Escandinávia e a Suíça. E mais: tropas do ultramar foram, muitas vezes pela primeira vez, 
enviadas para lutar e operar fora das suas regiões (...).

Eric Hobsbawm. Era dos extremos. O breve século XX (1914-1991). Companhia das Letras.

a) Quais foram as motivações econômicas do conflito citado no texto?

b) Como a guerra influenciou e dividiu os movimentos e partidos socialistas do período?

c) Apresente duas transformações decorrentes diretamente do conflito.

RESOLUÇÃO

a) As motivações econômicas que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial estão ligadas à corrida imperialista decorrente da 
Segunda Revolução Industrial e, portanto, à disputa por mercados consumidores, fontes fornecedoras de matérias-primas, mão de obra e 
áreas de investimentos de capitais excedentes entre os países europeus a partir da segunda metade do século XIX.

b) A Primeira Guerra Mundial influenciou os movimentos e partidos socialistas no sentido de fortalecer a concepção de que a guerra era 
um conflito entre burguesias nacionais imperialistas e que não contemplava os interesses das classes operárias, o que acabou acelerando 
processos revolucionários em alguns países da Europa.

 Contudo, a divisão que irá se aprofundar entre os movimentos e partidos socialistas será polarizada, principalmente entre a esquerda 
marxista-leninista (que defendia a destruição revolucionária do capitalismo) e a social-democracia (que acreditava que o capitalismo iria 
se “auto-destruir”). Vale lembrar que essas divisões contribuíram para a futura ascensão dos partidos de extrema direita.

c) Dentre as transformações decorridas da 1a Guerra Mundial, podemos citar:

 ● desmembramento dos Impérios (Russo, Austro-Húngaro e Turco Otomano);
 ● Revolução Russa e a posterior criação da URSS;
 ● surgimento de uma organização internacional (Liga das Nações), cujo objetivo seria evitar futuros conflitos;
 ● surgimento dos EUA como potência e deslocamento do eixo econômico mundial.
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Questão 3

A senhora Eva Duarte [Perón] se perdeu entre quebrantos, milhões choraram-na, conservaram-na como a um faraó. Fixaram-na na 
pompa de sua juventude trágica: converteram seu corpo em objeto de culto. Os militares argentinos, tão cristãos, sabiam do poder 
da relíquia (...) seus inimigos o entenderam: enquanto puderam roubaram o corpo morto-vivo, esconderam-no. Converteramna 
na primeira desaparecida.

M. Caparrós, “O juremos”. Crecer a golpes. Crónicas y ensayos de América Latina a cuarenta años de Allende y Pinochet. 
D. Fonseca (ed.), New York: C. A. Press, 2013, p. 37, (trad. livre).

O peronismo é uma corrente política organizada em torno de Juan Domingo Perón (1895-1974), que dava ênfase aos direitos 
trabalhistas através da implementação de políticas públicas pelo Estado. Além de Perón, a atuação de sua esposa Eva, conhecida 
como Evita, foi decisiva para o prestígio político do peronismo. A esse respeito, responda:

a) Qual a relação entre Eva Duarte e o peronismo na Argentina? Explique.
b) Em que contexto interno e externo ocorreu o golpe militar na Argentina, em 1976?
c) Por que o texto se refere a Eva Duarte como a “primeira desaparecida na Argentina”?

RESOLUÇÃO

a) Dentro das propostas de justiça social, de viés assistencialista, defendida pelo populismo peronista, Eva Duarte (Evita) personificava a 
relação do Estado Argentino com os “descamisados”. Oferecendo canais de diálogo direto com as massas populares, ela teve um importante 
papel na consolidação do projeto de poder de Juan Domingo Perón. Sua morte, precoce e trágica, transformou-a num mito da política 
argentina.

b) Num contexto interno, o golpe militar argentino (1976) teve como pano de fundo a crise econômica e a falência do Populismo (personificado 
na época pela morte de Juan Domingo Perón e pela ausência de apoio político à figura de Isabelita Perón).

 Num contexto externo, o golpe foi influenciado pela bipolarização ideológica vivida na Guerra Fria e pelo apoio dos EUA às ditaduras 
militares na América Latina.

c) Assim como nas demais ditaduras militares sul-americanas, o regime militar argentino foi caracterizado por forte autoritarismo e intensa 
repressão aos grupos considerados subversivos. Grande foi o número de desaparecidos políticos. O texto faz menção ao desaparecimento 
do corpo embalsamado de Eva Perón, sequestrado por militares ainda na década de 1950 e reencontrado somente nos anos 1970. Pela 
semelhança entre os acontecimentos ligados ao corpo de Evita, podemos relacioná-la como a primeira desaparecida política. 

COMENTÁRIO do CPV

As questões de História do Vestibular de Direito da FGV dividiram-se da seguinte maneira: 

1 Colonização Portuguesa na América e os deslocamentos populacionais para o Brasil; 
1 Primeira Guerra Mundial e a influência deste conflito na ideologia socialista; 
1 Peronismo e o Golpe Militar na Argentina na década de 1970.

Num plano geral, cada questão trazia três perguntas (a, b, c), sendo uma de nível fácil, uma média e uma difícil. 

A prova toda foi bem elaborada, de nível de dificuldade médio, exigindo desde conhecimentos básicos sobre temas tradicionais 
até saberes mais específicos. 


