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HISTÓRIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

As colonizações espanhola e portuguesa do continente americano submeteram os indígenas nas novas sociedades
que lá se formaram a partir do século XVI. Esse processo, contudo, não ocorreu de forma idêntica em todo o continente.
Na  América Espanhola, as encomiendas foram estratégias das mais utilizadas para esse fim. Já na  América portuguesa,
destacou-se a estratégia que ficou conhecida como política dos aldeamentos.

A partir dessas informações, explique cada uma dessas duas políticas de submissão dos índios nos mundos coloniais
da América, destacando:

A) A relação entre essas políticas e o processo de evangelização dos índios.

B) A relação entre essas políticas e o processo de obtenção de mão-de-obra indígena.

SEGUNDA  QUESTÃO

Rápidas mudanças de regime marcaram a efervescência social e política na França entre o final do século XVIII e
início do XIX. Após a crise da Monarquia Absoluta (1789), o governo estruturou-se, sucessivamente, segundo vários
regimes políticos: Monarquia Constitucional (1791), Primeira República (1793), Diretório (1795), Consulado (1795), Primeiro
Império (1804). Esse processo acarretou importantes conseqüências, não só para os franceses. As instabilidades e
mobilizações políticas atravessaram, ainda, todo o século XIX, mas não deixaram de fixar um modelo de revolução política
como referência histórica desde então.

A partir dos dados acima e dos estudos sobre o contexto a que se referem, faça o que se pede:

A) Diferencie a Primeira República do Diretório em relação aos grupos, aos projetos e às alianças políticas que nortearam
cada um desses momentos.

B) Por que esse processo revolucionário pode ser considerado um marco histórico e político, não só para os franceses ?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Considere os trechos I e II.

“Segundo Márcia Sant’Anna, diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN,
‘o registro do samba de terreiro, do partido alto e do samba-enredo no Rio de Janeiro se insere
num projeto, de âmbito nacional, de reconhecimento e valorização das formas de samba que
constituem referências culturais fundamentais da população brasileira’. Esse trabalho teve início
com o registro do Samba de Roda do Recôncavo baiano, em 2004, e deverá abranger ainda o
samba de coco nordestino, o tambor de crioula do Maranhão, o samba rural paulista e outras
formas tradicionais dessa forma de expressão tão brasileira.”

Brasil de todos os sambas. Notícia divulgada em 30/11/2006 pelo Instituto do
Patrimônio  Histórico  e Artístico Nacional,consultada em:http://portal.iphan.gov.br/
portal/montarDetalheConteudo.do?id=13451&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia;

Acesso em 01/08/2007.

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, [...]
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira [...]”.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1998, artigo 216.

Desde a instituição oficial das políticas brasileiras de preservação do patrimônio, na década de 1930, até os recentes
debates sobre a proteção de formas de expressão da cultura (o chamado patrimônio imaterial), o foco central das discussões
tem sido a questão da memória e das identidades nacionais. Porém, nesses dois momentos históricos, as formas de
apoio oficial a manifestações artístico-culturais, como o samba, refletem duas posturas distintas.

A partir dos trechos (I e II) e das informações acima, responda as questões.

A) A que grupos formadores da sociedade brasileira está associada a política do IPHAN, indicada na notícia?

B) Explique duas diferenças existentes entre as políticas oficiais do governo em relação ao samba, na década de 1930 e
na atualidade.

I -

II -
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QUARTA  QUESTÃO

Leia o trecho abaixo, atente-se para a fotografia apresentada e faça o que se pede.

A popularização da fotografia no século XX foi acompanhada por um longo debate na historiografia sobre as
possibilidades de seu uso como documento histórico. Atualmente, a historiografia percebe que mesmo não sendo um
registro objetivo, a fotografia é uma forma de ver/apreender o mundo, pois as imagens nos permitem estabelecer diferentes
leituras de uma realidade, seja de um acontecimento de grande porte (catástrofes, movimentos políticos, rebeliões,
mortes em massa), seja da vida privada, cotidiana.

SCHWARCZ, L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da
intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 441, v. 4.

Selecione nessa fotografia cinco informações que permitem uma abordagem da mesma como documento histórico.
Justifique a sua escolha, indicando como cada informação possibilita uma abordagem histórica do ambiente fotografado.


