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Facebook: Dominó de História Curso Pré-Vestibular - Professor Pedro Lairihoy
A seguir peças do Dominó de
História com comentários
como uma amostra ilustrativa.
Para saber mais, acesse o site ou
a fan page no Facebook.

Mesopotâmia: Sumérios, Entre os rios Tigre e Eufrates.

Os desenhos estão em ordem
cronológica e misturam Brasil e
História Geral.
Leia da esquerda para direita.

Defesa da democracia

Babilônicos e Assírios
Para proteger Atenas da tirania
(governo não eleito), Clístenes
criou a votação popular que
decidia o exílio de 10 anos para
os suspeitos de pretender
ocupar o poder desrespeitando
a lei. Se fosse hoje, seria um
impeachment preventivo.
O principal tirano de Atenas foi
Pisístrato.

Ostracismo
Roma, fundada por patrícios,
também foi habitada por
plebeus, que chegaram depois e
não tiveram acesso às terras
nem direitos civis ou políticos.
Através de greves militares,
plebeus obtiveram a publicação
das leis, o fim da escravidão por
dívidas e tribunos com poder de
veto sobre projetos do senado.

A agricultura irrigada
dependia do trabalho coletivo
dos camponeses. Hoje é o
Iraque e vive de petróleo.

Legado Grego

Comédia e tragédia

INDEX
O escravo esteve em todas as
atividades no Brasil Colônia e
no Império. Destaque na cana,
ouro, algodão, café, trabalhos
urbanos e na indústria do
charque (RS). Os escravos que
fugiam eram caçados por
capitães do mato. O sistema
escravista durou até 1888, final
do Segundo Reinado. O tráfico
acabou antes, em 1850.

União Ibérica / 1580

Restauração Portuguesa

Portugal passou 60 anos
fazendo guerras ao lado da
Espanha (União Ibérica),
sofrendo invasões dos inimigos
desta (Holanda e França) e
perdendo territórios na Ásia, na
África (Angola) e no Brasil. Os
lusos escolheram um novo rei,
fundador da dinastia de
Bragança, parente da extinta
dinastia de Avis.

Dinastia de Bragança
Após a expulsão do Brasil, os
holandeses estabeleceram uma
produção concorrente nas
Antilhas. O rei proibiu a
criação de fazendas de gado no
litoral para tentar evitar o
encarecimento do açúcar
brasileiro. Resultado: o gado
penetrou no sertão, ocupando
muito espaço, mas com uma
população rarefeita.

A tragédia Édipo, de Sófocles,
serviu de base para Sigmund
Freud desenvolver a sua teoria
psicanalítica.

Venda de indulgências
Mercantilismo

EX

IM

O rei português D. Sebastião
desapareceu em combate na
África, sem herdeiros. Ele era o
último da dinastia de Avis. O tio
do rei desaparecido, Filipe II
Habsburgo, rei da Espanha,
incorporou Portugal, que virou
vítima de invasões dos inimigos
da Espanha: Holanda e França.

Sociedade mineradora

Mobilidade social

Sociedade Canaveira

Casa Grande e Senzala
O ouro permitiu o nascimento
de setores médios e de um
grande número de africanos
libertos (35%) às vésperas da
Inconfidência Mineira. A
libertação de escravos era rara
na sociedade canavieira. A elite
mineradora era composta, em
parte, de novos ricos, membros
da burocracia, intelectuais,
fazendeiros e militares.

Lei das Doze Tábuas

No período medieval, pessoas
que faziam obras pias (asilos,
orfanatos, hospitais) recebiam
gratuitamente as indulgências.
O papa transformou a doação
em operação mercantil (moeda
na caixa, alma no céu), feita por
banqueiros. Discordando disso,
Martinho Lutero iniciou a
Reforma Protestante (1517).

Escravidão

Castigo físico
Invasões Holandesas

BA
PE
Guerra do Açúcar

Período Habsburgo

Conquistas plebeias

Reis intervieram na economia
para aumentar a riqueza do país.
Metalismo, monopólios,
elevadas tarifas aduaneiras
(inibição de importações e
estímulos às exportações),
sistemas coloniais. Resultado:
rei forte e burguesia satisfeita.

Balança favorável

Contrarreforma

1640

Lisístrata, de Aristófanes,
sátira da Guerra do Peloponeso
(Atenas x Esparta), propunha
uma greve de sexo das esposas,
forçando os maridos a
concluírem a luta.

Antes de Copérnico, vigorava o
Geocentrismo, que defendia o
contrário, ou seja, o sol girava
em torno da terra. Defensores
da teoria copernicana foram
punidos pela Inquisição com a
fogueira (Giordano Bruno) e a
prisão domiciliar (Galileu).

O Concílio de Trento (1545) foi
a reação católica ao avanço dos
cultos reformistas (Lutero,
Calvino e a criação da igreja
Anglicana). O Santo Ofício,
tribunal medieval (1233) foi
reforçado e a Congregação do
Índice dos Livros Proibidos foi
criada para fazer censura.

Tratado
Methuen
Esparta
era de
voltada
para a
guerra. Os trabalhadores eram
hilotas, escravos do Estado.
Era uma diarquia (dois reis),
mas o poder estava com os
cinco Éforos e com a Gerúsia
o Conselho dos Anciãos. Ao
contrário de Atenas, não
evoluiu em termos políticos.

Pólis militarista

Reforma Religiosa

Heliocentrismo

Copérnico

Livros proibidos

Diarquia Espartana

Sumérios criaram a escrita
cuneiforme. Babilônicos, leis
escritas (Hamurábi). Assírios, o
exército profissional.

O açúcar gerou uma sociedade
aristocrática e patriarcal. Os
poderosos tinham tradição de
poder e riqueza. Os Capitães
Hereditários eram membros da
pequena nobreza. Havia
essencialmente duas classes:
Senhores e seus escravos. Os
escravos eram chamados de os
pés e as mãos dos senhores de
engenho.

Cercamento dos campos

Camponeses expulsos

Filipe II Habsburgo excluiu a
Holanda do negócio da cana, do
qual participava (refino,
transporte e financiamento)
desde o início das Capitanias
Hereditárias, 1530. A solução
holandesa foi invadir, em duas
oportunidades, o nordeste
brasileiro. Ficaram 24 anos em
Pernambuco e dois na Bahia.
Invadiram também Angola.

Crise da cana

Gado proibido no litoral
A nobreza inglesa começou a
grilar as terras comunitárias
das aldeias em 1490. Rebanhos
de ovelhas propiciaram lã para
exportar. O cercamento foi
intensificado no século da
Revolução Industrial. Os
camponeses expulsos viraram
sem-terras, mendigos e mão de
obra barata para as indústrias
nascentes.
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Adam Smith

Tratado de Madri

7 Povos e Sacramento
O mercado, se fosse livre de
controles governamentais, seria
regulado por leis naturais de
oferta e procura, como se uma
mão invisível desse vantagens a
produtores e consumidores. O
governo não deveria intervir na
economia, impondo tarifas e
criando monopólios, malignos
de acordo com Adam Smith.

A Riqueza das Nações

Revolução Farroupilha

Forças imperiais dominaram
Porto Alegre e o porto de Rio
Grande. Os Farrapos ficaram
sem meios de exportar charque
e lançaram-se à conquista de
Laguna, em Santa Catarina. A
manutenção era insustentável e
o porto foi abandonado em
poucas semanas. Uma breve
república (Catarinense ou
Juliana) foi proclamada.

Noite das Garrafadas

União Estado-Igreja

Padroado e Beneplácito

Fatores favoráveis: população
numerosa, farta mão de obra
barata (camponeses expulsos
no cercamento dos campos),
posse de jazidas de carvão e a
abolição dos monopólios das
corporações de ofício. Uso
intenso da mão de obra mais
barata: mulheres e crianças.
Máquinas a vapor.

Derrama no Brasil

- 100 @
Queda na arrecadação

Inconfidência Mineira

TAMEN

Revolta da elite

A Constituição outorgada do
Império (1824) dava à Coroa o
direito de indicar bispos
(Padroado) e autorizar ou não
a aplicação de bulas papais
(Beneplácito). Quem não
fosse católico não poderia
votar nem ser votado. Não
havia casamento civil, apenas
o casamento religioso.

O 1º. Reinado (1822 a 1831) foi
de tensões constantes: D. Pedro
dissolveu a Constituinte,
outorgou uma Constituição,
reprimiu com violência a
Confederação do Equador,
nomeou portugueses em
detrimento de brasileiros,
perdeu a guerra da Cisplatina e
quebrou o Banco do Brasil.

Revoltas Regenciais

Expansão cafeeira

A área original de plantio de
café, o Vale do Rio Paraíba do
Sul (RJ e parte de SP) usava
escravos e sofria com a erosão.
O plantio no Oeste Paulista era
rentável porque predominava o
trabalho livre. Ali nasceu o
movimento republicano, mas
as vésperas da proclamação da
república havia 98 deputados
dos partidos monárquicos e
apenas 2 republicanos

Oeste paulista

Panos e vinhos

Diderot e D’Alembert

RA

Abdicação de D. Pedro

A invasão espanhola (1763) no
RS e a queda na arrecadação
levaram Portugal a transferir a
capital do nordeste (cana) para
o sudeste (ouro). A metrópole
não admitia a hipótese da
exaustão das minas e atribuía a
queda nas rendas dos impostos
aos descaminhos (desvios) do
ouro.

1703

A obra inteira levou mais de
duas décadas para ficar pronta e
teve 140 redatores. Símbolo do
Iluminismo. A publicação foi
censurada por solicitação do
clero. Dirigida a uma elite
letrada. Vendeu apenas 4.225
coleções na época.
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Napoleão Bonaparte perdeu a
chance de invadir a Inglaterra
após a derrota na batalha naval
de Trafalgar. Criou o Bloqueio
Continental (1806) e invadiu
Portugal, que se recusara a
participar. A família real e a
corte migraram para o Brasil. O
dinheiro trazido deu origem ao
Banco do Brasil (1808).

Alemães fundaram a cidade de
São Leopoldo, no Vale do Rio
dos Sinos (1824). Era uma
colônia de povoamento e a
prosperidade motivou a
construção da primeira ferrovia
gaúcha, ligando o Vale à capital
em 1874. Os descendentes
desse grupo criaram um
movimento messiânico, os
Muckers.

Conquista de Laguna

Revolução Industrial

Tratado de Methuen

Enciclopédia

AE

Invasão de Portugal

Portugal pretendia trocar a
colônia de Sacramento (na
margem do rio da Prata e em
frente a Buenos Aires) pela
região missioneira. O oeste do
RS seria colonizado por casais
açorianos, mas os colonos se
fixaram ao redor da Lagoa dos
Patos devido à resistência dos
índios missioneiros (Guerra
Guaranítica).

QU

BA
RJ
Mudança da capital

Guerras Napoleônicas

Inglaterra e França

Crianças carvoeiras
Crise na mineração

A mineração esteve em
ascensão por 70 anos. Em 1762
não atingiu as 100@ (1500
quilos de ouro) e a metrópole
fez a cobrança forçada do que
faltava para completar as
100@. A elite mineira estava
endividada e a dívida tornou-se
impagável.
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Entre 1640 e 1689, a Inglaterra
viveu uma intensa guerra civil
entre a dinastia absolutista dos
Stuarts e o parlamento, que foi
vitorioso e implantou o sistema
de governo parlamentarista
(Bill of Rights). Na França, um
século depois, começou a
Revolução que custou a cabeça
do Rei Luís XVI e eliminou o
absolutismo.
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Acordo comercial que gerou
déficits para Portugal. Ouro
brasileiro foi usado para quitar
a dívida lusa. Em 33 anos (1696
a 1727), a Inglaterra produziu
14 milhões de moedas. Nos 135
anos anteriores, 15 milhões de
moedas. Essa foi uma das
contribuições do Brasil à
Revolução Industrial inglesa.

Revoluções Burguesas

LIB

Mudanças agrárias

campos (duas culturas e um
pousio, 33% da terra ociosa)
pelo sistema de 4 campos, com
uso de 100% da propriedade,
aumentou a oferta de alimentos,
o peso médio do gado e a
população inglesa. A grande
produção de trigo favoreceu a
Revolução Industrial porque
manteve os salários baixos.
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Crescimento demográfico A substituição do sistema de 3

Todas as classes

As dívidas acumuladas da
capitania ultrapassavam o total
da produção nos últimos anos. A
elite mineira pretendia a
emancipação, uma república,
liberdade comercial, fábricas e
universidade. A escravidão seria
preservada. Tiradentes, um dos
poucos abolicionistas do
movimento, tinha 4 escravos.

Imigração alemã

Vale do Rio dos Sinos
Tratadouma
derevolta
Methuen
Farrapos,
da elite
do RS. Sabinada, da Bahia,
revolta dos setores médios.
Quatro revoltas das camadas
populares: Cabanagem (Pará),
Cabanos (Pernambuco), Malês
(negros islamizados da Bahia) e
a Balaiada (Maranhão). As
Regências duraram de 1831 até
1840 (golpe da Maioridade).

Era Mauá

Diversificação econômica
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O Visconde de Mauá foi o
empresário mais dinâmico do
II Reinado. Após a extinção do
tráfico negreiro (lei Eusébio de
Queirós) e a criação da Tarifa
alfandegária Alves Branco o
país modernizou-se: estaleiros,
ferrovias, navegação a vapor,
iluminação a gás, manufaturas
etc.

Questão Religiosa

Campos Sales

O presidente recebeu um país
endividado, com inflação
(originada na emissão de
dinheiro, do Encilhamento) e
traumatizado com a Guerra de
Canudos. Para resolver a
questão econômica, cortou
despesas, renegociou a dívida
externa (funding-loan) e
queimou o excedente de papelmoeda (deflação).

$

$

$

$

Controle da inflação

Dom Pedro II condenou os
bispos que impediram o acesso
de Maçons aos cultos católicos.
Os bispos apenas obedeceram a
uma bula papal, mas o Monarca
não autorizara a aplicação. O
conflito Igreja Católica versus
Monarquia originou a Questão
Religiosa.

Eleição de Bico-de-pena

Maçonaria
Revolta Messiânica

Antes
do curso

A ferrovia que ligava São Paulo
ao Rio Grande do Sul cruzava o
oeste de Santa Catarina, região
que o Paraná reivindicava. Um
monge, João Maria, liderava os
posseiros que a empresa
ferroviária inglesa (Brazil
Railway) pretendia expulsar. A
região era rica em madeira e
erva-mate (ouro verde).

Guerra do Contestado

Depois
do curso

Ano

A Justiça Eleitoral nasceu em
1932, na era Vargas. Antes, na
República Velha, a fraude era a
regra. Atas eram refeitas para
satisfazer coronéis. No RS,
Borges de Medeiros ficou 25
anos no governo. Antes dele,
Castilhos; depois, Vargas.
Todos eram do PRR (Partido
Republicano Riograndense).

70 Provas
Você conheceu o Dominó.
O Extensivo corrige provas da
UFRGS, PUC, Passo Fundo,
ENEM e outras.
Para saber mais, acesse o site ou
a fan page no Facebook.
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Notas na UFRGS
Alunos

Fraude eleitoral

MATRÍCULAS: a partir de 8 de janeiro de 2015. INÍCIO :10 de março.
MATERIAL DIDÁTICO - 70 provas e 4 livros elaborados pelo professor.
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AVALIAÇÕES - Toda semana o grupo faz e corrige testes (de 20 até 70).
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Endereço: Rua Fernandes Vieira, n.º 325, sala 304.

Diego Marset

Colégio

784

2009

E-mail:

Lisa Wu

508

754

2010

Adriana Martin
Bruno Frota

572

2010

613

778
784

Mariana Vivian

Colégio

731

2011

547

783

2012

É preciso conhecer História para cursar o Dominó ?
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Não. Veja as notas na tabela ao lado.
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REGIME MILITAR
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www.dominodehistoria.pro.br

Fan Page no Facebook:

Dominó de História Curso Pré-Vestibular

Como funciona a aula?
Ela tem duas partes. Na primeira, os testes feitos em casa são corrigidos.
Todas as alternativas (A, B, C, D, E) são debatidas. A segunda parte é a
montagem do Dominó. O Dominó é um baralho gigante composto por
ilustrações, pequenos textos e palavras-chave. Os assuntos debatidos na
correção se materializam em “peças” do baralho. Veja as peças no canal do
Youtube (nome do canal: Pedro Dario Lima Lairihoy)

O texto abaixo identifica os desenhos da capa deste folder, que é a capa do livro de Brasil, do Curso Dominó de História.
Nas janelas superiores, jesuítas disputam com Bandeirantes a posse sobre os índios. As constantes fugas de escravos deram origem a milhares de quilombos.
Atualmente, existem mais de 1200 quilombos certificados pelo Ministério da Cultura. O andar do meio começa com o principal artista barroco do Brasil, o
Aleijadinho. Na janela central, um rei, Dom Pedro II. O menino na janela ficou órfão cedo, o pai abdicou e deixou-o aos cuidados de tutores. A criação do
sistema parlamentarista, no Segundo Reinado, permitiu o revezamento entre os dois times (Liberais e Conservadores ) da elite proprietária e escravista. Atrás
do menino, o monarca envelhecido, diabético, entediado de 49 anos de cerimônias chatas e mesquinharias partidárias. Na janela seguinte, a principal riqueza
do Império e da República Velha, o café. No térreo, o presidente Jânio Quadros, que prometeu varrer a corrupção do país, mas renunciou após 7 aloprados
meses de governo, sendo lembrado por proibições exóticas (contra biquínis) e ter fama de beberrão. Assumiu o vice-presidente, João Goulart. O novo
presidente, preocupado com a concentração de renda, propôs uma reforma agrária, mas foi deposto por um golpe militar. A ditadura militar durou 21 anos
e 5 generais ocuparam o poder. O jornalista Wladimir Herzog (última janela) foi torturado e morto no DOI-CODI, a Bastilha da ditadura. Na calçada, o puma
(carro) do Riocentro, um atentado terrorista que a ditadura militar apresentou como obra de um fantasma comunista. A conclusão do inquérito militar foi
escandalosamente ridícula. A caçamba mostra o entulho autoritária da ditadura militar (constituições outorgadas, exploração da conquista do
Tricampeonato de Futebol, a cavalaria do último general, a energia nuclear e as divergências entre a Marinha e as outras forças armadas).

