
Leia a tirinha do artista baiano Antonio Cedraz:

Sobre o documento e as discussões que ele suscita é possível a�rmar: 

 

 

 

Alternativas

 
 

Documento 12

Xaxado
História em Quadrinhos

(A) O quadrinho critica por meio do humor uma perspectiva racista de

materiais didáticos que, em sua maioria, apresentam os brancos como os

únicos sujeitos da história.

(B) O quadrinho traz o diálogo de dois personagens: um usa chapéu de

cangaceiro e o outro remete à �gura do saci-pererê.

(C) Apesar da obrigatoriedade do ensino de História da África e cultura

afro-brasileira, muitos livros didáticos continuam a priorizar o registro da

história europeia.

(D) O saci, �gura conhecida por suas traquinagens, mente para o

personagem Xaxado sobre a realidade do livro didático.

Conteúdo adicional

Imagens desviantes

https://docplayer.com.br/5227
7105-Elizia-de-souza-
alcantara-tiras-em-
quadrinhos-da-turma-do-
xaxado-imagens-
desviantes.html

Veja animações da Turma do
Xaxado

http://www.irdeb.ba.gov.br/xax
ado/

12 / Questão

12 / QUESTÃO

https://docplayer.com.br/52277105-Elizia-de-souza-alcantara-tiras-em-quadrinhos-da-turma-do-xaxado-imagens-desviantes.html
http://www.irdeb.ba.gov.br/xaxado/


Sobre o texto, é possível a�rmar que:

 

Alternativas

 

Documento 13

"A Semana”, 16 de outubro de 1892
Literatura

(A) No diálogo entre os burros, a citada “liberdade de apodrecer” aparece

como a única recompensa que os animais terão após anos de exploração.

(B) A crônica de Machado de Assis não contém aspectos políticos, devendo

ser lida e analisada em seu conteúdo literário.

(C) O diálogo entre os burros pode ser entendido como uma imagem da

relação ambígua entre as expectativas e as frustrações que a abolição de

1888 causou em grupos abolicionistas e em escravizados.

(D) A crônica, do �nal do século XIX, fala sobre a chegada de bondes

elétricos na cidade do Rio de Janeiro, que substituíram os bondes de

tração animal.

13 / Questão

13 / QUESTÃO



Em 27 de agosto de 1979, um dia antes da conclusão do processo de aprovação

da Lei de Anistia, o “Jornal da República” foi lançado. 

 

 

A referida lei: 

 

 

 

Alternativas

 

Documento 14

Jornal da República, 27 de agosto de 1979
Jornal

(A) Inviabilizou a criminalização dos agentes da ditadura.

(B) Antecedeu a implantação do pluripartidarismo.

(C) Foi acompanhada de intenso apoio popular.

(D) Baniu da vida política seus líderes anteriores.

14 / Questão

14 / QUESTÃO



Observe a fotogra�a:

Com base na fotogra�a e em seus conhecimentos, escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 

Documento 15

Cortiço no Brás
Fotogra�a

(A) A foto reúne um grupo de 21 pessoas, em sua maioria crianças de

origem humilde, em um cortiço do bairro do Brás, na cidade de São Paulo.

(B) Os risos dos retratados, a forma orgulhosa como exibem alguns

animais de estimação e a proximidade física entre si propõem um olhar

acolhedor do fotógrafo em relação à pobreza urbana.

(C) O fotógrafo Scheier viu-se impelido a registrar e denunciar os cortiços

no Brasil, tão diversos das boas condições de moradia da classe

trabalhadora existentes em seu país de origem.

(D) Os cortiços paulistanos que abrigaram parte dos imigrantes europeus e

seus descendentes localizaram-se desde o início do século XX em bairros

industriais como Brás, Mooca, Bexiga e Bom Retiro.

15 / Questão

15 / QUESTÃO



A partir do documento e dos debates que ele suscita, escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 

Documento 16

Norma e Con�ito
Texto acadêmico

(A) A documentação de denúncias e processos revela que a sociedade

mineradora, por ser iletrada, não entrava em con�ito com dogmas

católicos.

(B) A administração e execução das Devassas ocorriam nos principais

centros coloniais, indicando um esforço de controle social.

(C) A sociedade e a cultura do século XVIII podem ser estudadas pelos

historiadores a partir dos registros produzidos pelas Devassas.

(D) Os preceitos religiosos se constituíam como normas a serem seguidas

pelos cristãos, dentro e fora das igrejas.

16 / Questão

16 / QUESTÃO



O jornal Cabichuí foi publicado no Paraguai entre 1867 e 1868, para acompanhar

a situação política enfrentada pelo país e animar as tropas em guerra. Veja abaixo

três páginas desse jornal em seu primeiro ano de circulação. 

 

Com base nos documentos apresentados e no contexto em que foram

produzidos, escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 
 

Documento 17a

Cabichuí, 16 de maio de 1867
Jornal

Documento 17b

Cabichuí, 10 de julho de 1867
Jornal

Documento 17c

Cabichuí, 16 de dezembro de 1867
Jornal

Documento 17d

Cabichuí, 10 de julho de 1867 -
transcrição

Jornal

(A) O jornal Cabichuí era uma publicação do exército paraguaio e sua

ilustração de capa compara as tropas desse país a um perigoso enxame de

vespas que ataca um homem animalizado.

(B) O Cabichuí descreve a Guerra do Paraguai como uma investida

antirrepublicana da Tríplice Aliança; parte da historiogra�a brasileira sobre

o con�ito expressou visão semelhante.

(C) Os documentos 2, 3 e 4 reforçam um mesmo argumento: o de que a

pátria paraguaia estava defendendo todo o restante da América do Sul

que, no entanto, não vinha em seu socorro.

(D) A Guerra do Paraguai forçou aquele país a criar sua imprensa como

forma de comunicação entre as tropas e de informar a população que, no

entanto, era majoritariamente analfabeta.

Conteúdo adicional

Veja o jornal Cabichuí completo

http://bibliotecanacional.gov.p
y/hemeroteca/coleccion-
cabichui-del-n-1-al-n-55/

O gênero da nação

https://drive.google.com/open?
id=1PPM-
ULhcJwGrGPBrRLivb_KpuPfuue
mn

17 / Questão

17 / QUESTÃO

http://bibliotecanacional.gov.py/hemeroteca/coleccion-cabichui-del-n-1-al-n-55/
https://drive.google.com/open?id=1PPM-ULhcJwGrGPBrRLivb_KpuPfuuemn


Observe o documento e escolha uma alternativa; 

 

Alternativas

 
 

Documento 18a

Quilombo: vidas, problemas e aspirações
do negro, julho de 1949, p. 1

Jornal

Documento 18b

Quilombo: vidas, problemas e aspirações
do negro, julho de 1949, p. 2-3

Jornal

(A) Abdias do Nascimento e Maria de Lourdes Vale Nascimento eram

irmãos e, por serem os responsáveis pela editoração, diagramação e

administração do jornal, não escreviam colunas ou editoriais.

(B) A ativista e atriz Ruth de Souza, participante do Teatro Experimental

do Negro (TEN), é retratada na capa do jornal Quilombo, que em cada

edição exaltava os talentos e a beleza de uma mulher negra.

(C) Solano Trindade foi poeta e entusiasta do folclore brasileiro e do

teatro, tendo fundado com Maria Margarida e Edison Carneiro o Teatro

Popular Brasileiro, que tinha no elenco empregadas domésticas, operários

e estudantes.

(D) O jornal Quilombo é um expoente da imprensa negra, conjunto de

publicações diversas de grupos de associativismo negro, que tem a

questão racial como central nas experiências cotidianas.

Conteúdo adicional

Afro-Ásia

https://portalseer.ufba.br/index
.php/afroasia/index

De pele escura e tinta preta

https://drive.google.com/open?
id=106iinuhg2teMtglRcmd6Tjis
q0v-BPoX

18 / Questão

18 / QUESTÃO

https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/index
https://drive.google.com/open?id=106iinuhg2teMtglRcmd6Tjisq0v-BPoX


Escute a canção e leia a letra da canção “Camila, Camila” lançada em 1987 pela

banda Nenhum de Nós

Sobre o tema que a canção trata escolha uma das alternativas:

 

Alternativas

 
 

Documento 19

Camila, Camila
Letra de música

(A) O Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que no Brasil, em

2017, a maior parte dos 135 estupros e 12 assassinatos de mulheres por

dia ocorreu na esfera doméstica e/ou por familiares/conhecidos.

(B) Iniciativas como a Lei Maria da Penha de 2006 e o estabelecimento do

crime de feminicídio acabam por reforçar a desigualdade jurídica entre

homens e mulheres.

(C) A letra descreve, de forma velada, o relacionamento abusivo e violento

a que a personagem Camila está submetida: medo das mãos, marcas no

corpo, olhos insanos que a vigiam.

(D) A Constituição de 1988 estabeleceu a igualdade entre homens e

mulheres na vida pública e privada, inclusive na relação conjugal, o que

eliminou o “crime de legítima defesa da honra”.

Conteúdo adicional

Atlas da Violência 2018

http://www.forumseguranca.or
g.br/publicacoes/atlas-da-
violencia-2018/

Violência contra a Mulher -
Legislação Nacional e
Internacional

https://eduardocabette.jusbrasi
l.com.br/artigos/121937941/vio
lencia-contra-a-mulher-
legislacao-nacional-e-
internacional

Ouça a canção 1

https://youtu.be/IIPCofPl4WE

Ouça a canção 2

https://youtu.be/uCXo_wDrC4
E

19 / Questão

19 / QUESTÃO

https://youtu.be/IIPCofPl4WE
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-violencia-2018/
https://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/121937941/violencia-contra-a-mulher-legislacao-nacional-e-internacional
https://youtu.be/IIPCofPl4WE
https://youtu.be/uCXo_wDrC4E


No dia 1º de Outubro de 1937, o Correio da Manhã publicou trechos do

documento que �cou conhecido como Plano Cohen, que serviu de justi�cativa

para a implementação do Estado de Guerra a pedido de Getúlio Vargas e

posteriormente para a efetivação da ditadura varguista.  

Sobre o tema e seus desdobramentos é possível a�rmar: 

 

 

 

Alternativas

 

Documento 20

Correio da Manhã, 1 de outubro de 1937
Jornal

(A) A notícia traz um texto baseado num documento forjado pelo então

capitão Olímpio Mourão Filho - chefe do serviço secreto da Ação

Integralista Brasileira (AIB) - que circulou nos quartéis antes de ser

apresentado à população como um plano de revolução comunista no país.

(B) Em 1964, o autor do Plano Cohen, o então general Olímpio Mourão

Filho, foi um dos articuladores que deu início ao movimento das tropas

militares que depuseram o presidente João Goulart, mais uma vez sob a

bandeira de uma luta contra o comunismo.

(C) A divulgação e repercussão do Plano Cohen vão ao encontro da

proposta varguista de uso das mídias como veículo de construção de uma

opinião pública favorável a seu governo, colocando seus opositores como

inimigos também da Nação.

(D) Denunciado em 1945 como autor do documento, o então general

Olímpio Mourão Filho esclareceu que o documento fora produzido para

uso exclusivo da AIB mas, mesmo assim, foi punido e passou a exercer o

cargo de gabinete de presidente da Comissão Técnica de Rádio.

20 / Questão

20 / QUESTÃO



Leia a letra e ouça a canção do Samba Enredo “História pra ninar gente grande”

Sobre o documento, é correto a�rmar que: 

 

Alternativas

 
 

Documento 21

História pra ninar gente grande
Letra de samba enredo

(A) O samba-enredo aborda o processo ocultamento da agência das

minorias nas narrativas dos eventos históricos.

(B) Os compositores evocam a invisibilização e silenciamento das

mulheres negras na sociedade brasileira.

(C) O “herói emoldurado” é referência somente àqueles que lutaram nas

batalhas históricas do Brasil.

(D) Trata-se de um samba-enredo que tem como tema central as lutas

que não aparecem na chamada “história o�cial”.

Conteúdo adicional

Ouça o Samba Enredo

https://youtu.be/Ow7REP4zKR
Y

Viva o carnaval

https://conversadehistoriadoras
.com/2019/03/07/viva-o-
carnaval/

21 / Questão

21 / QUESTÃO

https://youtu.be/Ow7REP4zKRY
https://youtu.be/Ow7REP4zKRY
https://conversadehistoriadoras.com/2019/03/07/viva-o-carnaval/


Nesta tarefa, propomos às equipes o trabalho com um instrumento que é muito importante para os historiadores: analisar e compreender imagens, observando seus detalhes e tirando conclusões a partir deles. Esta tarefa é composta por TRÊS partes, ou seja, 3

imagens: 

 

22a = O mural “A conquista do espaço” de Aldo Locatelli, de 1953. 

22b = A fotogra�a “Marcha para Oeste – Rondônia” de Ricardo Leon Chaves, de 1985.  

22c = A ilustração “As Cavalhadas de Pirenópolis” de Roger Mello, de 2018 [2002].  

 

Em cada uma destas imagens, as equipes encontrarão “números”. A tarefa consiste em associar estes números às frases que preparamos e que aparecerão ao lado de cada parte destacada na imagem. São frases que descrevem aspectos da imagem. Cada número

deve ser associado a uma única frase (indicada por uma letra). Entretanto, as equipes encontrarão mais frases do que números, ou seja, há frases que não serão associadas a nenhum número. 

Para visualizar detalhes da imagem você pode utilizar o zoom (as lupas estão ao lado esquerdo das imagens). Ao clicar o cursor sobre o número escolhido, abrirá uma página com todas as frases. Escolha a mais pertinente e clique sobre ela. Deste modo, você

associou o número à frase. Faça isso para todos os números de cada imagem. 

 

ATENÇÃO: Ao clicar sobre uma frase ela é salva AUTOMATICAMENTE EM RASCUNHO e mesmo que você saia da página da Olimpíada e retorne depois, o rascunho estará salvo e disponível, podendo ser alterado. Após ter associado todos números às frases

NESTA imagem, o botão “Entregar a Questão” �cará disponível, assim não esqueça de con�rmar esta parte de sua tarefa, clicando no botão “Entregar a Questão”.  

O envio da tarefa 22 ocorre SEPARADAMENTE para cada imagem [22a, 22b e 22c], assim quando a equipe clicar em “Entregar a Questão” envia as respostas para uma imagem. Após clicar em “Entregar a Questão” nenhuma alteração poderá ser feita. Por isso só

clique em “Entregar a Questão” após ter certeza de que todos números às frases na imagem é o que sua equipe deseja entregar. 

 

 

Um pouquinho de calma e muita atenção são importantes para o sucesso desta atividade.  

 

Bom trabalho a todos. 

22a / Tarefa



A conquista do espaço
Aldo Locatelli. A Conquista do Espaço, Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, 1953.
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Migalhas

1 2 3
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7 8 9
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16 17 18



Alternativas de textos descritivos

19 20 21

22

A  Atrás de Santos Dumont jaz um homem morto, que pode se

referir ao sonho de Ícaro ou aos mortos ao longo da conquista

da aviação.

Migalha:

B  Locatelli, no período pós-Segunda Guerra, pode ter utilizado

a pomba para alertar que a aviação deveria ser aplicada a �ns

pací�cos.

Migalha:

C  Trata-se do mural “A conquista do espaço”, de autoria de

Aldo Locatelli, localizado no aeroporto Salgado Filho na cidade

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O mural foi realizado em

conjunto com os artistas Atilio Pisoni e Emilio Sessa, mas

apenas Locatelli assina a obra. A monumentalidade da obra e a

sua localização em um espaço público permitem sua fruição

coletiva.

Migalha:

D  No canto direito do quadro, vários corpos se fundem em

uma cápsula semelhante à parte dianteira de um avião, como

que voando em direção ao futuro.

Migalha:

E  Após a assinatura do mural, encontramos a indicação do ano

em que foi �nalizado.

Migalha:

F  Alguns personagens trazem consigo objetos indecifráveis

remetendo aos delírios dos inventores da aviação.

Migalha:

G  A representação da �gura central do mural com o olhar

lançado para o passado e os pés para o futuro, indicam a

aviação como signo da modernidade.

Migalha:

H  A opção por retratar os óculos, o macacão e um pano de

limpeza como atributos de Santos Dumont (a quem

comumente vemos retratado com terno branco) foi uma forma

de acentuar o seu caráter de trabalhador e não apenas de

inventor.

Migalha:

I  A ave migratória pode indicar que Locatelli associa os aviões

a pássaros que percorrem grandes distâncias sem repouso.

Migalha:

J  Algumas �guras são utilizadas por Locatelli dialogando com

a arte clássica, como o “Escravo Agonizante” de Michelangelo

ou o “Davi” de Bernini.

Migalha:

K  O quadro faz uma narrativa que vai do passado ao futuro,

celebrando o trabalho humano, a ciência e a tecnologia.

Migalha:

L  À esquerda do mural vemos uma representação de Leonardo

da Vinci, inventor que concebeu, ainda no Renascimento, os

princípios do voo arti�cial.

Migalha:

M  Há uma cidade imaginária, com edifícios clássicos e

modernos.

Migalha:

N  Dentre as peças que compõem um avião, vemos a hélice, o

motor, um eixo e as rodas do trem de pouso.

Migalha:

P  Algumas �guras são utilizadas por Locatelli em diálogo com

a arte clássica, como o "Davi" de Michelangelo e a "Medusa"

de Bernini.

Migalha:



 

Q  Há traços arquitetônicos no mural, como degraus e blocos

de pedra.

Migalha:

R  Algumas �guras humanas estão no solo, outras alçando voo

e outras em pleno ar.

Migalha:

S  O artista opta por representar de forma pudica os corpos

nus.

Migalha:

T  O homem que, agachado, lida com um motor de avião, pode

indicar o desa�o do homem em dominar a técnica e a

tecnologia.

Migalha:

U  Ao centro do mural vemos representado Santos Dumont,

“pai da aviação”, em macacão de trabalho.

Migalha:

V  Alguns personagens trazem consigo partes utilizadas na

construção de um avião, remetendo à aviação como uma

conquista humana.

Migalha:

W  O artista utiliza uma linguagem clássica, com �guras que

remetem à linguagem pictórica do Renascimento, para falar do

tema contemporâneo da aviação.

Migalha:

X  As diferentes cores dos corpos retratados no mural fazem

parte da técnica expressiva adotada pelo pintor.

Migalha:

Y  Há �guras femininas no quadro, embora nenhuma esteja em

primeiro plano.

Migalha:

Z  O título do mural consta em letras que foram adicionadas à

pedra.

Migalha:



Nesta tarefa, propomos às equipes o trabalho com um instrumento que é muito importante para os historiadores: analisar e compreender imagens, observando seus detalhes e tirando conclusões a partir deles. Esta tarefa é composta por TRÊS partes, ou seja, 3

imagens: 

 

22a = O mural “A conquista do espaço” de Aldo Locatelli, de 1953. 

22b = A fotogra�a “Marcha para Oeste – Rondônia” de Ricardo Leon Chaves, de 1985.  

22c = A ilustração “As Cavalhadas de Pirenópolis” de Roger Mello, de 2018 [2002].  

 

Em cada uma destas imagens, as equipes encontrarão “números”. A tarefa consiste em associar estes números às frases que preparamos e que aparecerão ao lado de cada parte destacada na imagem. São frases que descrevem aspectos da imagem. Cada número

deve ser associado a uma única frase (indicada por uma letra). Entretanto, as equipes encontrarão mais frases do que números, ou seja, há frases que não serão associadas a nenhum número. 

Para visualizar detalhes da imagem você pode utilizar o zoom (as lupas estão ao lado esquerdo das imagens). Ao clicar o cursor sobre o número escolhido, abrirá uma página com todas as frases. Escolha a mais pertinente e clique sobre ela. Deste modo, você

associou o número à frase. Faça isso para todos os números de cada imagem. 

 

ATENÇÃO: Ao clicar sobre uma frase ela é salva AUTOMATICAMENTE EM RASCUNHO e mesmo que você saia da página da Olimpíada e retorne depois, o rascunho estará salvo e disponível, podendo ser alterado. Após ter associado todos números às frases

NESTA imagem, o botão “Entregar a Questão” �cará disponível, assim não esqueça de con�rmar esta parte de sua tarefa, clicando no botão “Entregar a Questão”.  

O envio da tarefa 22 ocorre SEPARADAMENTE para cada imagem [22a, 22b e 22c], assim quando a equipe clicar em “Entregar a Questão” envia as respostas para uma imagem. Após clicar em “Entregar a Questão” nenhuma alteração poderá ser feita. Por isso só

clique em “Entregar a Questão” após ter certeza de que todos números às frases na imagem é o que sua equipe deseja entregar. 

 

 

Um pouquinho de calma e muita atenção são importantes para o sucesso desta atividade.  

 

Bom trabalho a todos. 

 

22b / Tarefa



Marcha para Oeste - Rondônia
Ricardo Leon Chaves. Marcha para Oeste - Rondônia, 1985. Coleção do Artista.
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Alternativas de textos descritivos

10 11 12

13

A  A posição do homem no centro da fotogra�a remete às

representações de desbravadores de territórios.

Migalha:

B  É possível identi�car uma proposta de narrativa na

fotogra�a, na qual a motosserra ocupa um lugar de destaque

enquanto, ao fundo, vê-se a área em que ela atuou.

Migalha:

C  Pertences pessoais, durante a migração, foram

transportados em caixas, sacos e baús.

Migalha:

D  A fotogra�a é um registro de uma possível família de

migrantes que participou do movimento de ocupação do

interior brasileiro. A “Marcha para Oeste” registrada na

fotogra�a foi promovida durante o Estado Novo e buscou

efetivar a ocupação do interior brasileiro, região até então

desabitada. O autor da fotogra�a, Ricardo Chaves, nasceu em

Porto Alegre e se consagrou como o fotógrafo o�cial do Estado

Novo.

Migalha:

E  A disposição das pessoas na fotogra�a nos permite veri�car

a busca do artista em registrar momentos de espontânea

reunião familiar, o que �ca claro pela observação das feições

dos retratados.

Migalha:

F  A fotogra�a é um registro de uma possível família de

migrantes que participou do movimento de ocupação do

interior brasileiro, incentivado pelo governo federal com a

justi�cativa de proteger o território nacional. O autor da

fotogra�a, Ricardo Chaves, nasceu em Porto Alegre em 1951, e

atua desde 1969 como fotojornalista, tendo sido editor de

revistas e jornais de circulação nacional.

Migalha:

G  Há uma divisão entre o espaço ocupado por homens e

mulheres na fotogra�a.

Migalha:

H  A fumaça presente ao fundo indica que a derrubada das

árvores foi um evento temporalmente próximo ao momento

em que a fotogra�a foi realizada.

Migalha:

I  As árvores ao fundo da fotogra�a demonstram que a

ocupação da região amazônica foi promovida tendo em vista a

preservação da vegetação nativa, garantindo a manutenção dos

ecossistemas.

Migalha:

J  O bule, o botijão de gás, a vassoura de piaçava e o rádio são

itens básicos para a sobrevivência na �oresta.

Migalha:

K  O rádio, uma novidade no período do Estado Novo,

demonstra que a família retratada era oriunda de uma classe

social mais abastada.

Migalha:

L  As árvores derrubadas e a fumaça que se levanta ao fundo

indicam que a ocupação da região amazônica foi promovida

com o uso de técnicas como as queimadas.

Migalha:



 

M  A motosserra serve para o fracionamento das grandes

árvores derrubadas durante a ocupação dos terrenos com

vegetação nativa.

Migalha:

N  O tronco de árvore caído divide a foto em duas partes: a

natureza ao fundo, os desbravadores à frente.

Migalha:

O  A mudança para outras regiões do país envolvia o

deslocamento também de móveis de uso privado, como camas

e cadeiras.

Migalha:

P  O rádio foi ao longo do século XX o principal meio de

difusão e recebimento de informações em todo o território

nacional.

Migalha:

Q  A disposição das pessoas na fotogra�a remete aos retratos

familiares em que o homem mais velho, normalmente,

posicionava-se no centro do retrato e era cercado pelos outros

sujeitos.

Migalha:

R  O bule, o botijão de gás, a vassoura de piaçava e o rádio são

itens da vida e trabalho cotidianos.

Migalha:



Nesta tarefa, propomos às equipes o trabalho com um instrumento que é muito importante para os historiadores: analisar e compreender imagens, observando seus detalhes e tirando conclusões a partir deles. Esta tarefa é composta por TRÊS partes, ou seja, 3

imagens: 

 

22a = O mural “A conquista do espaço” de Aldo Locatelli, de 1953. 

22b = A fotogra�a “Marcha para Oeste – Rondônia” de Ricardo Leon Chaves, de 1985.  

22c = A ilustração “As Cavalhadas de Pirenópolis” de Roger Mello, de 2018 [2002].  

 

Em cada uma destas imagens, as equipes encontrarão “números”. A tarefa consiste em associar estes números às frases que preparamos e que aparecerão ao lado de cada parte destacada na imagem. São frases que descrevem aspectos da imagem. Cada número

deve ser associado a uma única frase (indicada por uma letra). Entretanto, as equipes encontrarão mais frases do que números, ou seja, há frases que não serão associadas a nenhum número. 

Para visualizar detalhes da imagem você pode utilizar o zoom (as lupas estão ao lado esquerdo das imagens). Ao clicar o cursor sobre o número escolhido, abrirá uma página com todas as frases. Escolha a mais pertinente e clique sobre ela. Deste modo, você

associou o número à frase. Faça isso para todos os números de cada imagem. 

 

ATENÇÃO: Ao clicar sobre uma frase ela é salva AUTOMATICAMENTE EM RASCUNHO e mesmo que você saia da página da Olimpíada e retorne depois, o rascunho estará salvo e disponível, podendo ser alterado. Após ter associado todos números às frases

NESTA imagem, o botão “Entregar a Questão” �cará disponível, assim não esqueça de con�rmar esta parte de sua tarefa, clicando no botão “Entregar a Questão”.  

O envio da tarefa 22 ocorre SEPARADAMENTE para cada imagem [22a, 22b e 22c], assim quando a equipe clicar em “Entregar a Questão” envia as respostas para uma imagem. Após clicar em “Entregar a Questão” nenhuma alteração poderá ser feita. Por isso só

clique em “Entregar a Questão” após ter certeza de que todos números às frases na imagem é o que sua equipe deseja entregar. 

 

 

Um pouquinho de calma e muita atenção são importantes para o sucesso desta atividade.  

 

Bom trabalho a todos. 

 

 

22c / Tarefa



As cavalhadas de Pirenópolis
Roger Mello. As cavalhadas de Pirenópolis. São Paulo: Global, 2018 [2002], pp. 13-14

1 ?

2 ?

3 ?

4 ?

5 ?

6 ?

7 ?

8 ?

9 ?

10 ?

11 ?

12 ?

13 ?

15 ?

16 ?

17 ?

18 ?

19 ?



Migalhas

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Alternativas de textos descritivos

10 11 12

13 15 16

17 18 19

A  É possível identi�car no texto escrito a descrição da batalha

por meio do diálogo entre os dois exércitos, assim como o

desfecho da aventura de Arlindo para entregar a �or à sua

amada que, embora não o reconheça, confere a ele o seu amor.

Migalha:

B  No último dia de festa há um exercício de confraternização

e não competitivo. O “Tira cabeça” exige que os cavaleiros, a

galope, retirem uma cabeça espetada em tronco de bananeira

utilizando suas lanças, espadas ou garruchas.

Migalha:

C  Na imagem é possível identi�car o momento, durante a

Cavalhada, em que Arlindo �nalmente consegue entregar uma

�or do cerrado à sua amada Lucinda.

Migalha:

D  Na plateia há um homem que joga o chapéu, provavelmente

em comemoração a uma ação dentro do campo de batalha.

Migalha:



 

E  É possível identi�car homens com máscaras de boi,

trazendo para o lado de fora da encenação o prolongamento da

disputa ali encenada. São chamados de “baiacus” e têm como

papel principal assustar e divertir os espectadores na plateia.

Migalha:

F  A obra traz ilustrações em branco sobre o papel vermelho,

com destaque para as dos mascarados de boi, a principal e mais

popular máscara utilizada nas Cavalhadas de Pirenópolis.

Migalha:

G  A forma como o autor desenhou os dois personagens

centrais , os reis da batalha, e seus cavalos indica a

movimentação de ambos.

Migalha:

H  Um indivíduo fotografa a atuação dos cavaleiros.

Migalha:

I  Na obra texto e ilustração se complementam para a

compreensão do enredo proposto para o autor e da festividade.

Migalha:

J  A presença de pessoas mascaradas, os “curucucus”, faz parte

da tradição festiva de Pirenópolis. Esses mascarados passeiam

pela cidade assustando os moradores e turistas ao longo dos

três dias de festa ou divertindo os espectadores nos intervalos

das batalhas.

Migalha:

K  Trata-se de duas páginas do livro “As cavalhadas de

Pirenópolis", do pirenopolino Roger Mello, único ilustrador

brasileiro receber o prêmio Hans Christian Andersen. O livro foi

lançado inicialmente em 2002 e ganhou nova edição em 2018,

trazendo as memórias da infância do autor/ilustrador na forma

de um romance infantil.

Migalha:

L  O último exercício da competição, que de�ne o vencedor, é

o “Tira cabeça” em que os reis da batalha devem golpear, com

suas espadas, uma cabeça espetada em um tronco, vencendo

aquele que primeiro atingir a cabeça.

Migalha:

M  O personagem principal do livro, o menino Arlindo, está

trajando uma máscara de onça.

Migalha:

N  Os arreios, adornos e mantas dos cavalos permitem

identi�car a qual exército pertencem.

Migalha:

O  As Cavalhadas, festas cristãs que ocorrem em todo o país,

representam a disputa entre os reis católicos e protestantes do

século XVI pelo poder sobre a Igreja e foram trazidas ao Brasil

pelos frades capuchinhos.

Migalha:

P  Os reis estão ricamente vestidos com as cores de seus

exércitos.

Migalha:

Q  É possível veri�car na ilustração o registro da diversidade

étnica na plateia da festa.

Migalha:

R  Mascarado de onça, o menino Arlindo segura um rojão,

crítica do autor contra essa prática comum e perigosa nos

folguedos populares.

Migalha:

S  É possível identi�car uma cabeça confeccionada de papel e

espetada em um tronco de bananeira.

Migalha:

T  A festa é realizada em um campo, denominado

Cavalhódromo, em que os cavaleiros estão separados da

plateia.

Migalha:

U  A disputa é formada por dois grupos inimigos representados

pela cor azul, que representa o exército caprichoso, e vermelho,

que representa o exército garantido.

Migalha:

V  A disputa é formada por dois exércitos inimigos

representados pela cor azul - que representa os cristãos - e

vermelho - que representa os mouros.

Migalha:

W  Trata-se de duas páginas do livro “As cavalhadas de

Pirenópolis", do brasiliense Roger Mello, único ilustrador

brasileiro receber o prêmio Hans Christian Andersen. O livro foi

lançado inicialmente em 2002 e ganhou nova edição em 2018,

trazendo o universo da festa tradicional da cidade goiana de

Pirenópolis para o formato de livro infantil.

Migalha:

X  Na imagem é possível identi�car a disputa entre os reis

cristão e mouro, numa representação de batalhas do século

VIII, conhecida como Cavalhada - festividade trazida para o

Brasil por jesuítas como parte da Festa do Divino Espírito

Santo.

Migalha:
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"A Semana”, 16 de outubro de 1892
Literatura

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Houyhnhnms: raça de cavalos

inteligentes no livro "As viagens

de Gulliver". Machado utiliza

essa denominação para a

linguagem utilizada tanto por

cavalos quanto por burros.  

Trapista: referente à ordem

religiosa de trapa, rami�cação

beneditina dos cistercienses,

fundada em 1140, cujos membros

são reconhecidos por viverem de

forma austera e silenciosa. 

Redarguiu: explicou, disse,

a�rmou, respondeu. 

All right: expressão em inglês,

que pode ser traduzida como

“tudo bem”, “tudo certo”. 

Pela burra de Balaão!: expressão

que remete à passagem bíblica

em que uma burra, que é o meio

de transporte de Balaão,

conversa com ele.  

Lazeira: desgraça; calamidade;

adversidade; qualquer casta de

males; fome; miséria; lepra;

preguiça. 

Lúgubre: triste, melancólico,

macabro, sinistro, tenebroso. 

"Não tendo assistido a inauguração

dos bonds elétricos, deixei de falar

neles. Nem sequer entrei em

algum, mais tarde, para receber as

impressões da nova tração e contá-

las. Daí o meu silêncio da outra

semana. Anteontem, porém, indo

pela Praia da Lapa, em um bond

comum, encontrei um dos

elétricos, que descia. Era o

primeiro que estes meus olhos

viam andar.  

[...] 

Em seguida, admirei a marcha

serena do bond, deslizando como

os barcos dos poetas, ao sopro da

brisa invisível e amiga. Mas, como

íamos em sentido contrário, não

tardou que nos perdêssemos de

vista, dobrando ele para o Largo da

Lapa e Rua do Passeio, e entrando

eu na Rua do Catete. Nem por isso o

perdi de memória. A gente do meu

bond ia saindo aqui e ali, outra

gente entrava adiante e eu pensava

no bond elétrico. Assim fomos

seguindo; até que, perto do �m da

linha e já noite, éramos só três

pessoas, o condutor, o cocheiro e

eu. Os dois cochilavam, eu pensava.

De repente ouvi vozes estranhas,

pareceu-me que eram os burros

que conversavam, inclinei-me (ia

no banco da frente); eram eles

mesmos. Como eu conheço um

pouco a língua dos Houyhnhnms,

pelo que dela conta o famoso

Gulliver, não me foi difícil apanhar

o diálogo. Bem sei que cavalo não é

burro; mas reconheci que a língua

era a mesma. O burro fala menos,

decerto; é talvez o trapista daquela

grande divisão animal, mas fala.

Fiquei inclinado e escutei: 

 — Tens e não tens razão,

respondia o da direita ao da

esquerda. 

O da esquerda: 

— Desde que a tração elétrica se

estenda a todos os bonds, estamos

livres, parece claro. 

— Claro parece; mas entre parecer

e ser, a diferença é grande. Tu não

conheces a história da nossa

espécie, colega; ignoras a vida dos

burros desde o começo do mundo.

Tu nem re�etes que, tendo o

salvador dos homens nascido entre

nós, honrando a nossa humildade

com a sua, nem no dia de Natal

escapamos da pancadaria cristã.

Quem nos poupa no dia, vinga-se

no dia seguinte.  

— Que tem isso com a liberdade?  

— Vejo, redargüiu

melancolicamente o burro da

direita, vejo que há muito de

homem nessa cabeça.  

— Como assim? bradou o burro da

esquerda estacando o passo. 

O cocheiro, entre dois cochilos,

juntou as rédeas e golpeou a

parelha.  

— Sentiste o golpe? perguntou o

animal da direita. Fica sabendo

que, quando os bonds entraram

nesta cidade, vieram com a regra

de se não empregar chicote.

Espanto universal dos cocheiros:

onde é que se viu burro andar sem

chicote? Todos os burros desse

tempo entoaram cânticos de

alegria e abençoaram a idéia dos

trilhos, sobre os quais os carros

deslizariam naturalmente. Não

conheciam o homem.  

—Sim, o homem imaginou um

chicote, juntando as duas pontas

das rédeas. Sei também que, em

certos casos, usa um galho de

árvore ou uma vara de marmeleiro.  

— Justamente. Aqui acho razão ao

homem. Burro magro não tem

força; mas, levando pancada, puxa.

Sabes o que a diretoria mandou

dizer ao antigo gerente Shannon?



Lambada: golpe dado com

chicote, tira de couro ou material

assemelhado. 

 

 

 

Origem

Machado de Assis,  “A Semana”,

no jornal Gazeta de Notícias, em

16 de outubro de 1892.

Disponível

em: http://www.machadodeassis.

ufsc.br/obras/cronicas/CRONICA,

%20A%20semana,%201892.htm

#C1892

Créditos

Machado de Assis

Mandou isto: 'Engorde os burros,

dê-lhes de comer, muito capim,

muito feno, traga-os fartos, para

que eles se afeiçoem ao serviço;

oportunamente mudaremos de

política, all right!'  

— Disso não me queixo eu. Sou de

poucos comeres; e quando menos

trabalho, quando estou repleto.

Mas que tem capim com a nossa

liberdade, depois do bond elétrico?  

— O bond elétrico apenas nos fará

mudar de senhor.  

— De que modo?  

— Nós somos bens da companhia.

Quando tudo andar por arames,

não somos já precisos, vendem-

nos. Passamos naturalmente às

carroças.  

— Pela burra de Balaão! exclamou

o burro da esquerda. Nenhuma

aposentadoria? nenhum prêmio?

nenhum sinal de grati�cação? Oh!

mas onde está a justiça deste

mundo?  

— Passaremos às carroças —

continuou o outro paci�camente —

onde a nossa vida será um pouco

melhor; não que nos falte pancada,

mas o dono de um só burro sabe

mais o que ele lhe custou. Um dia, a

velhice, a lazeira, qualquer coisa

que nos torne incapaz, restituir-

nos-á a liberdade...  

— En�m!  

— Ficaremos soltos, na rua, por

pouco tempo, arrancando alguma

erva que aí deixem crescer para

recreio da vista. Mas que valem

duas dentadas de erva, que nem

sempre é viçosa?

Enfraqueceremos; a idade ou a

lazeira ir-nos-á matando, até que,

para usar esta metáfora humana,

— esticaremos a canela. Então

teremos a liberdade de apodrecer.

Ao �m de três dias, a vizinhança

começa a notar que o burro cheira

mal; conversação e queixumes. No

quarto dia, um vizinho, mais

atrevido, corre aos jornais, conta o

fato e pede uma reclamação. No

quinto dia sai a reclamação

impressa. No sexto dia, aparece um

agente, veri�ca a exatidão da

notícia; no sétimo, chega uma

carroça, puxada por outro burro, e

leva o cadáver.  

Seguiu-se uma pausa. 

 — Tu és lúgubre, disse o burro da

esquerda. Não conheces a língua da

esperança.  

— Pode ser, meu colega; mas a

esperança é própria das espécies

fracas, como o homem e o

gafanhoto; o burro distingue-se

pela fortaleza sem par. A nossa raça

é essencialmente �losó�ca. Ao

homem que anda sobre dois pés, e

provavelmente à águia, que voa

alto, cabe a ciência da astronomia.

Nós nunca seremos astrônomos.

Mas a �loso�a é nossa. Todas as

tentativas humanas a este respeito

são perfeitas quimeras. Cada

século...  

O freio cortou a frase ao burro,

porque o cocheiro encurtou as

rédeas, e travou o carro. Tínhamos

chegado ao ponto terminal. Desci e

fui mirar os dois interlocutores.

Não podia crer que fossem eles

mesmos. Entretanto, o cocheiro e o

condutor cuidaram de desatrelar a

parelha para levá-la ao outro lado

do carro; aproveitei a ocasião e

murmurei baixinho, entre os dois

burros:  

— Houyhnhnms!  

Foi um choque elétrico. Ambos

deram um estremeção, levantaram

as patas e perguntaram-me cheios

de entusiasmo:  

— Que homem és tu, que sabes a

nossa língua? 

Mas o cocheiro, dando-lhes de rijo

na lambada, bradou para mim, que

lhe não espantasse os animais.

Parece que a lambada devera ser

em mim, se era eu que espantava

os animais; mas como dizia o burro

da esquerda, ainda agora: — Onde

está a justiça deste mundo?" 
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"As vítimas da anistia

Esta semana trará a anistia. Depois

de longa expectativa e acidentada

votação. Deveria ela constituir o

primeiro passo efetivo e real da

paci�cação nacional, cicatrizando

feridas abertas no curso de quinze

anos de autocracia. Em lugar disso,

será apenas o prólogo da

reformulação partidária, tais as

deformações que lhe des�guram a

�sionomia. 

Uma e outra, o prólogo e a

sequência, sofrerão de igual

inspiração imperfeita: destinam-se

a, do alto e de cima, tutelar a

sociedade civil, sem atender às

suas reivindicações. Enquanto a

anistia, desviando-se da tradição

brasileira, deixou ao desabrigo de

suas normas uma categoria de

dissidentes, alcunhados de

terroristas, a reforma partidária

não incorporará as forças e os

grupos autônomos do país. (...). 

Expedientes dessa ordem,

particularistas e excludentes, tem o

poder de, em pouco tempo, agravar

o problema que se queria resolver.

Uma larga faixa do povo brasileiro

não terá voz nem expressão no

quadro partidário a ser implantado.

(...) 

Se a anistia, em lugar de um grande

gesto, foi apenas uma manobra

política, deixou consequências que

devem ser ressaltadas. Daqui por

diante, os anistiados, os que

reingressarem no país e os que se

integrarem na vida política estarão

confrontados à crítica, ao exame e

à discussão. (...) Serão políticos

como os outros, com a

responsabilidade de prestar contas

de seus atos e de suas palavras. (...) 

Há, por obra da lei da anistia, além

das vítimas do regime, as vítimas

da anistia. Sobre elas desce a

auréola que consagra os mártires.

Não se queira, entretanto, que essa

legião se transforme em todas as

camadas do povo brasileiro,

constrangido a votar em partidos

que nada signi�cam, senão o

re�exo da vontade do poder." 
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"As Devassas mineiras foram

inicialmente efetuadas por

deliberação do bispado do Rio de

Janeiro (1721-1748), passando para

a jurisdição do bispado de Mariana

a partir de sua criação. No que toca

ao aspecto formal, obedecem ao

modelo �xado pelas Constituições

do Arcebispado da Bahia, onde

estão determinadas, entre outras

coisas, as atribuições dos

visitadores, a maneira de se

publicar o Edital da Visita e de se

proceder ao interrogatório,

arrolando-se também os delitos.  

Segundo rezam as Constituições,

os visitadores deveriam sempre ser

eclesiásticos, “sacerdotes

virtuosos, prudentes e zelosos da

honra de Deus e salvação das

almas”, podendo ser ou não

letrados. Dentre as matérias a

zelar, ocupam o primeiro plano as

questões referentes à adequação do

culto e observância da religião;

entretanto, na prática, é sobre o

comportamento cotidiano da

população no seu aspecto mais

geral – e não no restrito apenas às

questões religiosas – que incide o

olhar vigilante da Igreja: as

testemunhas que comparecem à

Mesa da denúncia falam muito

mais da vida amorosa, da

sexualidade, dos costumes de seus

semelhantes, do que da sua

regularidade no comparecimento

às missas e na obediência dos

jejuns." 
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Cabichuí, 16 de maio de 1867
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Cabichuí, 16 de maio de 1867.

Biblioteca Nacional

Paraguay. Coleção Cabichuí.

Créditos

Biblioteca Nacional Paraguay 
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Cabichuí, 10 de julho de 1867
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Cabichuí, 10 de julho de 1867.

Biblioteca Nacional Paraguay.

Coleção Cabichuí. Xilogravura de

Saturio Rios.

Créditos

Biblioteca Nacional Paraguay. 

Xilogravura de Saturio Rios. 
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Cabichuí, 16 de dezembro de 1867
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Cabichuí, 16 de dezembro de

1867. Biblioteca Nacional

Paraguay. Coleção Cabichuí.

Xilogravura de Baltasar Acosta. 

Créditos

Biblioteca Nacional Paraguay

Xilogravura de Baltasar Acosta. 
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Cabichuí, 10 de julho de 1867 - transcrição
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Cabichuí, 10 de julho de 1867.

Biblioteca Nacional Paraguay.

Coleção Cabichuí. Xilogravura de

Saturio Rios. 

Créditos

 Biblioteca Nacional Paraguay

Leia um trecho de texto publicado

no jornal Cabichuí em 10 de julho

de 1867 (tradução e transcrição de

parte do documento 2): 

“A Guerra da Tríplice Aliança

Contra o Paraguai 

O mundo não havia presenciado,

nesses tempos tão avançados em

termos de civilização, um

escândalo mais cínico contra o

direito das gentes do que esse

trazido pela Tríplice Aliança com

seu insolente atentado contra a

independência do Paraguai. (...) Se

o Paraguai não tivesse resistido

com heroísmo ao ímpeto dessas

hordas conquistadoras (...) [elas já]

teriam consumado suas ações

sobre a mais rica, pací�ca e

laboriosa dentre as repúblicas da

América. A desaparição de uma

república pelo poder absorvente da

coroa de Bragança seria apenas o

primeiro passo daquilo que sua

força e diplomacia preparam-se

para dirigir (...) primeiro contra

seus aliados e depois contra o resto

da América. O Paraguai é um reduto

avançado da América da qual o

inimigo quer se apoderar, um

ponto estratégico necessário (...) A

América não deveria demonstrar

essa glacial indiferença perante o

que está a ocorrer às margens dos

[rios] Paraná e Paraguai (...)”

[Cabichuí, 10 de julho de 1867] 
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Quilombo: vidas, problemas e aspirações do negro, julho de 1949, p. 1
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Quilombo: vidas, problemas e

aspirações do negro, Rio de

Janeiro, n.4, p. 1. 

Créditos

Abdias Nascimento
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Quilombo: vidas, problemas e aspirações do negro, julho de 1949, p. 2-3
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Quilombo: vidas, problemas e

aspirações do negro, Rio de

Janeiro, n.4, págs 2-3. 

Créditos

Abdias Nascimento
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Camila, Camila
Letra de música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

NENHUM DE NÓS 

Gravadora: BMG-Ariola  

Ano: 1987  

Compositores: Carlos Eduardo

Filippon Stein / Sady Jr. Homrich

/ Thedy Rodrigues Correa Filho 

Créditos

Carlos Eduardo Filippon Stein /

Sady Jr. Homrich / Thedy

Rodrigues Correa Filho 

 

 

"Depois da última noite de festa 

Chorando e esperando amanhecer,

amanhecer 

As coisas aconteciam com alguma

explicação 

Com alguma explicação 

Depois da última noite de chuva 

Chorando e esperando amanhecer,

amanhecer 

Às vezes peço a ele que vá embora 

Que vá embora oh 

Camila, Camila 

Eu que tenho medo até de suas

mãos 

Mas o ódio cega e você não percebe 

Mas o ódio cega 

E eu que tenho medo até do seu

olhar 

Mas o ódio cega e você não percebe 

Mas o ódio cega 

A lembrança do silêncio daquelas

tardes 

Daquelas tardes 

A vergonha do espelho naquelas

marcas 

Naquelas marcas 

Havia algo de insano naqueles

olhos, 

Olhos insanos 

Os olhos que passavam o dia a me

vigiar, a me vigiar oh 

Camila, Camila, Camila 

Camila, Camila, Camila 

E eu que tinha apenas 17 anos 

Baixava a minha cabeça pra tudo 

Era assim que as coisas aconteciam 

Era assim que eu via tudo acontecer 

E eu que tinha apenas 17 anos 

Baixava minha cabeça pra tudo 

Era assim que as coisas aconteciam 

Era assim que eu via tudo acontecer 

Camila, Camila, Camila 

Camila, Camila, Camila" 
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Correio da Manhã, 1 de outubro de 1937
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Komintern: Terceira Internacional

Comunista 

Origem

Correio da Manhã, Rio de Janeiro,

1 de outubro de 1937, Anno

XXXVII, n° 13258, p. 3. Disponível

em:

http://bndigital.bn.gov.br/hemer

oteca-digital/ 

Créditos

Correio da Manhã
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História pra ninar gente grande
Letra de samba enredo

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

“História pra ninar gente

grande”. Samba-enredo do GRES

Estação Primeira de Mangueira,

2019.  

Créditos

 Compositores: Danilo Firmino/

Deivid Domênico / Mamá /

Márcio Bola/ Ronie Oliveira/

Tomaz Miranda 

"Brasil, meu nego 

Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

Brasil, meu dengo 

A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 

Tem mais invasão do que

descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero o país que não tá no

retrato 

Brasil, o teu nome é Dandara 

E a tua cara é de Cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de

Aracati 

Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de

chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins,

Marielles, malês 

Mangueira tira a poeira dos porões 

Ô abre alas pros teus heróis de

barracões 

Dos Brasis que se faz um país de

Lecis, Jamelões 

São verde-e-rosa as multidões" 

 


