
Fundado em 1903 e transformado em hospital-colônia em 1911, o Hospital Colônia de Barbacena foi o

primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais. Foi reestruturado nas décadas de 1980-90 e hoje o seu

antigo prédio abriga o Museu da Loucura e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Observe os

documentos. 

A partir os documentos e sobre o tema é possível a�rmar que:

 

Alternativas

 
 

Documento 35a

Holocausto brasileiro
Livro

Documento 35b

Era um campo de concentração
Jornal eletrônico

Documento 35c

Pátio feminino
Fotogra�a

Documento 35d

Pátio masculino
Fotogra�a

Documento 35e

Débora Aparecida Soares
Fotogra�a

Documento 35f

Silvio Savat
Fotogra�a

(A) A reforma manicomial, realizada na década de 1990, fechou os manicômios públicos e privados

no território nacional e humanizou a loucura por meio de uma nova política de saúde mental.

(B) O abandono, silenciamento e ocultamento veri�cado no que se refere aos manicômios é uma

escolha política de múltiplos agentes da sociedade com interesses especí�cos e pautada em um ideal

de limpeza social.

(C) Apesar de denúncias anteriores, somente na década de 1970 especialistas da psiquiatria como

Franco Basaglia deram repercussão internacional às condições dos internos de Barbacena e

pro�ssionais de saúde e familiares mobilizaram-se por uma reforma manicomial no Brasil

(D) Textos e imagens produzidos por aqueles que visitaram hospitais psiquiátricos demonstram

como a experiência foi impactante ao ponto de passarem a equiparar os maus tratos e o ambiente ali

encontrados àqueles dos campos de concentração nazistas

Conteúdo adicional
Holocausto à Brasileira

https://www.em.com.br/app/ga
leria-de-
fotos/2017/05/07/interna_gale
riafotos,6126/holocausto-a-
brasileira-em-1979-o-
estado-de-minas-mostrou-
os-poroes.shtml

O Cruzeiro, 1961, número 0031,
pp. 97-99 [119-121]

http://memoria.bn.br/DocRead
er/docreader.aspx?
bib=003581&pasta=ano%2019
6&pesq

35 / Questão

35 / QUESTÃO

https://www.em.com.br/app/galeria-de-fotos/2017/05/07/interna_galeriafotos,6126/holocausto-a-brasileira-em-1979-o-estado-de-minas-mostrou-os-poroes.shtml
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=003581&pasta=ano%20196&pesq


Leia a letra e escute a canção "Pinhão de amarração": 

A canção:

 

Alternativas

 
 

Documento 36

Pinhão de Amarração
Letra de Música

(A) Apresenta aspectos do cristianismo como apaziguadores das

tensões entre patrão e empregado.

(B) Inspirou o cartunista Hen�l a criar o personagem Zeferino,

parceiro da Graúna e do Bode Orelana.

(C) Conta a história de um peão que, sentado com os amigos após

o almoço ao pé de um umbuzeiro, sonha com outra vida.

(D) É escrita e cantada no que Elomar chama de “sertanez”, a

língua vernácula do sertão baiano.

Conteúdo adicional

Ouça a Canção na voz de Décio
Marques

https://youtu.be/GyNtCgSo0Jc

Site o�cial de Elomar

http://www.elomar.com.br

Dércio Marques: da
Latinoamérica ao Brasil de
Dentro

https://drive.google.com/open?
id=1fdeiezE7JNcvUjdZjiRFMGK
w1wWIZPzj

Peregrinos do sertão profundo

https://drive.google.com/open?
id=1F9unOtDQoLG5XX1p�S3Zu
3zVTVUqVM4

Língua e estilo de Elomar

https://drive.google.com/open?
id=1DEXCRqzKt5BK2P9Fj_j62s
E76xaUA1qw
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https://youtu.be/GyNtCgSo0Jc
https://youtu.be/GyNtCgSo0Jc
http://www.elomar.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1fdeiezE7JNcvUjdZjiRFMGKw1wWIZPzj
https://drive.google.com/open?id=1F9unOtDQoLG5XX1pffS3Zu3zVTVUqVM4
https://drive.google.com/open?id=1DEXCRqzKt5BK2P9Fj_j62sE76xaUA1qw


Observe os documentos: 

Sobre os sistemas de pesos e medidas presentes nos documentos, é

possível a�rmar que: 

 

Alternativas

 

Documento 37a

Lei n.º 1.157 de 26 de junho de 1.862
Documento Legal

Documento 37b

Nova loja da Viúva Freitas
Propaganda

(A) A loja da viúva Freitas utilizava o côvado como unidade de

medida linear para a venda dos tecidos.

(B) A implantação de uma lei que regulamentava e impunha um

sistema único de pesos e medidas tinha por objetivo manter um

maior controle sobre o comércio do período.

(C) Os infratores da lei eram rigorosamente punidos em caso de

desobediência ao uso do sistema de pesos e medidas adotado pelo

império em 1862.

(D) O governo imperial previa que a imposição de um sistema de

pesos e medidas padronizado não se executaria de imediato, pois

muitas vezes coexistem leis e costumes a elas contraditórios.

37 / Questão
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Leia a reportagem:

Escolha uma das alternativas:

 

Alternativas

 

Documento 38/39

Violeta Arraes: Como falar de uma
�or

Revista digital

(A) A reportagem apresenta aspectos e acontecimentos da vida de

Violeta Arraes que se relacionam com episódios históricos

brasileiros.

(B) A casa de Violeta e Pierre em Paris oferecia um polo de

resistência política e afetiva, um diferencial na densa experiência

do exílio.

(C) Violeta é um exemplo entre muitas personagens femininas que

protagonizaram a luta política de oposição ao regime militar.

(D) As imagens mostram que artistas da região do Cariri eram os

que mais frequentavam a “casa mais cearense de todas”.

38 / Questão

38 / QUESTÃO



Releia a reportagem da questão anterior:

Sobre o período em que a atuação de Violeta Arraes se insere é possível

a�rmar:

 

Alternativas

 

Documento 38/39

Violeta Arraes: Como falar de uma
�or

Revista digital

(A) As datas 1964, 1968 e 1970 se referem ao golpe militar, à

promulgação do AI-5 e o aumento das perseguições políticas a

partir da ascensão de Médici.

(B) “Pra não dizer que não falei das �ores”, de Geraldo Vandré e

vencedora do Festival Internacional da Canção de 1968, foi

inspirada pelo seu apelido “Flor” de Violeta.

(C) A citada fuga de chilenos remete às experiências militares de

outros países latino americanos, que também passaram por

governos ditatoriais no século XX.

(D) A óbvia clandestinidade da Frente Brasileira de Informação,

indicada no texto, devia-se à repressão sofrida por toda e qualquer

forma de oposição ao regime militar.

39 / Questão
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Observe algumas imagens da vila Itororó, na cidade de São Paulo, em diferentes momentos. 

Leia agora trecho de um parecer que consta no Processo de Tombamento da Vila de Itororó (1985),

redigido pelo historiador Ulpiano Bezerra de Meneses, quando da proposta de transformar a vila

em um centro cultural: 

Com base nesses documentos e em seus conhecimentos, escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 

Documento 40a

Cartão postal a partir da foto do palacete da Vila
Itororó

Cartão Postal

Documento 40b

Proprietários e moradores, c.1927
Fotogra�a

Documento 40c

Moradores, déc.1960
Fotogra�a

Documento 40d

Casas e palacete, déc.1970-80
Fotogra�a

Documento 40e

Simulação da Vila Itororó, 2015
Projeto

Documento 40f

Vista da Vila Itororó, 2018
Fotogra�a

Documento 40g

Processo de Tombamento da Vila de Itororó, 1986
Documento legal

(A) A manutenção de edifícios do passado, embora desejável, impede o progresso e o

embelezamento das cidades e sua degradação ameaça a qualidade de vida dos moradores.

(B) O que o historiador Ulpiano Bezerra de Meneses temia em seu parecer acabou por ser a

decisão tomada pelo Estado para a Vila Itororó, na qual o centro cultural substituirá a

moradia.

(C) Os espaços urbanos são palco de disputas econômicas, ligadas à especulação imobiliária,

e de disputas sociais e simbólicas que de�nem onde cada um pode morar.

(D) A Vila Itororó é um exemplo de como um mesmo edifício pode ter diferentes usos e

ocupações ao longo do tempo, o que pode de�ni-lo como um bem histórico e cultural.

40 / Questão
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Leia o artigo:

Sobre o tema escolha a alternativa mais pertinente:

 

Alternativas

 

Documento 41

Um olhar sobre as benzedeiras de
Juruena

Texto acadêmico

(A) A interação entre elementos religiosos distintos presente nas

benzeções indica que são práticas bastante antigas e perpassam

diferentes culturas brasileiras.

(B) Entre o combate às doenças do corpo e a liberação de moléstias

espirituais, o ato de benzer apresenta-se, em algumas

comunidades, como a única alternativa médica.

(C) A aproximação entre saber popular e saber acadêmico favorece

o reconhecimento do potencial medicinal da �ora brasileira.

(D) Com o avanço das pesquisas da etnobotânica em prol da

medicina moderna, o papel social das benzedeiras tende a

desaparecer.

41 / Questão
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Leia o fragmento da dissertação de mestrado de Elzimar Fernanda Nunes

e escolha a melhor alternativa: 

 

Alternativas

 

Documento 42

A reescrita da História em “Calabar, o
Elogio da Traição”

Texto acadêmico

(A) A “supressão do outro” ou a atitude de apontá-lo como um

inimigo comum foi utilizada na historiogra�a e por regimes de

exceção para a criação de uma identidade nacional em que todos

na pátria formam um único corpo.

(B) O texto mostra como a in�uência do marxismo cultural se fez

presente nas ações dos invasores holandeses, e como o Exército

Brasileiro foi fundamental em sua debelação em território nacional.

(C) A autora aponta que o Exército Brasileiro também situa seu

berço e o do nacionalismo na Batalha de Guararapes, um dos

episódios marcantes da Insurreição Pernambucana que expulsou os

holandeses do Brasil.

(D) Segundo a argumentação da autora, nacionalismo e patriotismo

são conceitos forjados historicamente de acordo com projetos

políticos determinados.

42 / Questão
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Em 1810, Adandozan, rei do Daomé (atual Benin), enviou para o príncipe regente Dom João, no

Brasil, embaixadores que traziam uma carta e presentes.  

A partir da análise dos documentos, é possível a�rmar que: 

 

Alternativas

 
 

Documento 43a

Carta enviada por Adandozan, rei do Daomé, a
Dom João

Carta

Documento 43b

Bandeira de Guerra
Bandeira

Documento 43c

Bolsa de tabaco e sandália régia
Cultura material

Documento 43d

Trono real
Cultura material

(A) A bandeira apresentada é uma narrativa imagética que celebra feitos guerreiros do rei

Adandozan.

(B) A carta e os presentes enviados a Dom João são exemplos de manutenção das relações

diplomáticas entre reinos.

(C) Adandozan foi o nome adotado por Dom José, irmão de Dom João, no período em que

governou o Daomé.

(D) Na carta, o rei Adandozan ressalta que existem diferenças entre os costumes do Daomé

e os de Portugal.

Conteúdo adicional
Conhecendo a exposição
Kumbukumbu do Museu
Nacional

https://drive.google.com/open?
id=1xzFV60jRPNZNmVGfVqZ_
0vZlPy-1TzKH
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https://drive.google.com/open?id=1xzFV60jRPNZNmVGfVqZ_0vZlPy-1TzKH


As imagens abaixo compõem a obra Canudos 100 anos, de autoria do

fotógrafo Evandro Teixeira. Observe e assinale uma alternativa: 

 

Alternativas

 
 

Documento 44a

Canudos - 100 anos I
Fotogra�a

Documento 44b

Canudos - 100 anos II
Fotogra�a

Documento 44c

Canudos - 100 anos III
Fotogra�a

(A) Inspirado nos estereótipos presentes na obra "Os Sertões", de

Euclides da Cunha, o fotógrafo comprova a pobreza da região e da

população de Canudos.

(B) O fotógrafo Evandro Teixeira, que atua sobretudo como

fotojornalista, produziu também conhecidas imagens sobre

episódios da ditadura civil-militar brasileira.

(C) O fotógrafo retrata aspectos diversos da região de Canudos, tais

como ruínas da guerra do século XIX, religiosidade e a paisagem da

Canudos contemporânea.

(D) As imagens são o produto do esforço do artista de evocar

elementos associados à memória do con�ito, tanto do ponto de

vista da cultura quanto da paisagem natural.

Conteúdo adicional

O fotojornalismo em questão

https://drive.google.com/open?
id=1_prXS7bmOg_YBSexjh_Wj
Z33UHntj3gf
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O documento abaixo consiste em uma transcrição da música do artista

carioca Filipe Ret. A canção é composta e cantada no dialeto TTK, falado

entre pessoas do bairro do Catete no Rio de Janeiro.  

Sobre o documento é possível a�rmar:

 

Alternativas

 
 

Documento 45

Gonê
Letra de música

(A) É uma música cantada em um dos mais conhecidos dialetos

criados por presos políticos durante a ditadura civil-militar, o qual

visava proteger seus falantes dos agentes de repressão do regime.

(B) É uma paródia do Verlin, forma de expressão oral tipicamente

francesa, que consiste na pronúncia de algumas palavras com as

sílabas invertidas.

(C) O refrão da música, "davi que guese, gonê", consiste na frase

"vida que segue, nêgo", porém, com as sílabas invertidas.

(D) O gênero musical utilizado é o rap associado ao protesto e

crítica social, bem como à descrição do cotidiano de pessoas

socialmente marginalizadas.

Conteúdo adicional

Ouça "Gonê"

https://youtu.be/kErb4sqg3PU

A galera do Xarpi carioca

https://drive.google.com/open?
id=1dIhAol1oGEuu0k6YbvfR0eq
G50aSniZ2
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Prezado(a)s participantes da 11ª Olimpíada Nacional em História do Brasil 

 

Apresentamos aqui quarta Tarefa da Olimpíada, trata-se de uma tarefa criada

na 10ª edição da ONHB e que mais uma vez traz uma atividade bastante

comum aos historiadores. Quando os historiadores fazem suas pesquisas, por

exemplo, em arquivos, bibliotecas, museus e acervos pessoais, frequentemente

têm que ler, decifrar e compreender documentos produzidos no passado. Nesta

Tarefa, trazemos para vocês um documento produzido no ano de 1895, e os

desa�amos a ler, entender e transcrever esse documento. Como ele está em

letra cursiva (escrita à mão), vocês devem seguir algumas dicas que os

pesquisadores utilizam: 

a) leiam com calma cada palavra, tentando dar sentido ao que está escrito; 

b) procurem se acostumar com as formas como o autor desenha certas letras,

pois essas formas se repetem e podem auxiliar a decifrar outras palavras;  

c) estejam atentos aos detalhes - o historiador também é uma espécie de

“detetive do passado”. 

 

Instruções para realizar a tarefa: 

1) Cada espaço em aberto no “box de edição” (formulário editável) corresponde

a um trecho que “retiramos” do texto. Vocês devem ler o mesmo trecho no

documento original e escrevê-lo no espaço correspondente;  

2) Uma pequena parte da transcrição já está realizada dentro do box de edição

da tarefa. Sua equipe deve completar os trechos faltantes conforme indicado

“box de edição” e demarcado no documento; 

3) As linhas estão numeradas. Conforme se passa o “mouse” sobre a parte a

ser preenchida, a mesma parte aparece em destaque no documento original.

Fizemos isso para que os participantes não se percam na leitura do documento; 

4) Na escrita, é possível usar a gra�a atual (a forma de escrever a palavra que

usamos hoje) ou a gra�a da época. Cada espaço preenchido vale ponto;  

5) A transcrição deve acompanhar o texto apresentado em cada linha do

documento. Transcrições realizadas em locais incorretos do texto não serão

pontuadas; 

6) A transcrição deve respeitar a pontuação, letras maiúsculas e minúsculas

etc. e principalmente as linhas em que cada trecho se encontram; 

7) As Abreviações podem ser mantidas ou transcritas por extenso, cabe à

equipe escolher a forma como prefere registrá-las, desde que sejam coerentes

com o que está registrado no documento;  

8) Nesta edição optou-se por não incluir na transcrição algumas partes do

documento, como anotações laterais, rubricas etc., assim, observem

atentamente aquilo que está contemplado em cada linha indicada para a

transcrição.

 

Atenção! 

O sistema não permite o envio da tarefa a menos que TODOS os trechos

selecionados estejam transcritos. É necessário con�rmar a transcrição depois

que a sua equipe terminar a tarefa. 

Ao preencher o formulário com a transcrição de cada linha a equipe deverá

clicar em “Salvar Rascunho", assim, o que foi realizado até o momento será

salvo em modo rascunho, e mesmo que vocês saiam da página da Olimpíada e

retornem depois, o rascunho estará salvo e disponível. 

Lembramos que não é recomendável que mais de uma pessoa edite a tarefa ao

mesmo tempo. Nosso sistema não permite sobreposição de rascunhos salvos

em edições simultâneas em tarefas de uma mesma equipe. Apenas aquilo que

um dos participantes realiza será salvo, podendo ser perdidas informações e

preenchimentos. A Comissão Organizadora da ONHB não se responsabiliza por

problemas causados por edições simultâneas de tarefas em uma mesma

equipe, sendo computado para a composição da nota apenas aquilo que for

enviado como tarefa �nalizada após um dos membros da equipe clicar no

botão “Entregar a questão”. 

O envio de�nitivo ocorre apenas quando um membro da equipe clicar em

“Entregar a questão”. Para que o botão “Entregar questão” seja liberado é

necessário que todas as linhas estejam preenchidas e salvas em rascunho. 

Após clicar em “Entregar a questão” nenhuma alteração poderá ser feita. Por

isso só clique em “Entregar a questão” após ter transcrito todos os trechos do

documento ter certeza de que deseja �nalizar a tarefa. 

 

Mãos à obra! 

46 / Tarefa
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1 Exmo Snr ________________________________________________________

2 _________________________________________________________________

3 Sim, _____________________________________________________________

4 _________________________________________________________________

5 _________________________________________________________________

6 _________________________________________________________________

7 _________________________________________________________________

8 _________________________________________________________________

9 _________________________________________________________________

10 _________________________________________________________________

11 _________________________________________________________________

12 _________________________________________________________________

13 _________________________________________________________________

14 _________________________________________________________________

15 Nº 3102

16 _________________________________________________________________

17 _________________________________________________________________

18 _________________________________________________________________
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28 _________________________________________________________________

29 _________________________________________________________________
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34 _________________________________________________________________
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37 _________________________________________________________________

38 Divisão das obras _______________________________________________
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Holocausto brasileiro
Livro

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Inamps:  Instituto Nacional de

Assistência Médica da

Previdência Social 

 

 

Origem

Daniela Arbex. Holocausto

brasileiro – genocídio: 60 mil

mortos no maior hospício do

Brasil. São Paulo: Geração

Editorial, 2013, pp. 196-201. 

Créditos

Daniela Arbex 

“Supervisor de Psiquiatria no

Inamps em 72, Ronaldo [Simões

de Carvalho] decidiu fazer uma

visita ao Hospital Galba Veloso na

capital mineira. Estava ao lado de

um pro�ssional da instituição,

quando um dos enfermeiros

abordou o médico que o

acompanhava. 

- Doutor chegou um 600.2. 

- Como? – Perguntou o homem,

visivelmente desconcertado em

razão da presença de Simões. 

- É marido e mulher, doutor. Os

dois foram diagnosticados com

histeria. Se multiplicamos 300.1

vezes dois, dá 600.2 – explicou o

enfermeiro, dando uma

gargalhada. 

O deboche do funcionário em

relação ao transtorno de

personalidade dos novos

pacientes, problema

diagnosticado dentro da

Classi�cação Internacional de

Doenças (CID-10), deixou Simões

enfurecido. 

- Realmente, o louco não merece

nenhuma consideração. Veja este

pátio cimentado, não há sequer

uma árvore ou sombra. Os

pacientes não precisam de nada,

a�nal, no conceito de vocês, eles

não são gente.  

A resposta do psiquiatra fez o

enfermeiro emudecer. 

(...) 

Em 1973, ele desfrutava de

prestígio na imprensa, embora

fosse combatido entre seus pares

por suas ideias revolucionárias.  

(...) Simões já havia apresentado

um projeto visando à extinção do

Colônia e à transformação do

hospital em campus avançado da

Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG) e da Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF) (...)

Mas foi no �nal da década de 70

que o chefe do Serviço

Psiquiátrico da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas

Gerais (Fhemig) realizou o gesto

mais ousado: denunciar, no III

Congresso Mineiro de Psiquiatria,

as atrocidades cometidas no

Colônia. 

- Lá, existe um psiquiatra para

400 doentes. Os alimentos são

jogados em cochos, e os doidos

avançam para comer. O que

acontece no Colônia é a

desumanidade, a crueldade

planejada. No hospício, tira-se o

caráter humano de uma pessoa, e

ela deixa de ser gente. É permitido

andar nu e comer bosta, mas é

proibido o protesto qualquer que

seja a sua forma. Seria de desejar

que o Hospital Colônia morresse

de velhice. Nascido por lei em 16

de agosto de 1900, morreria sem

glórias. (...) 

As declarações tiveram efeito de

uma bomba no médico. Por causa

delas, ele perdeu o emprego na

Fhemig (...)." 
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“Reportagem de Hiram Firmino,

em 1979, impulsionou �m dos

horrores no manicômio de

Barbacena

 

‘Crianças pelo chão, entre moscas.

Nenhum brinquedo, um

psiquiatra qualquer. Pessoas

aleijadas, arrastando-se pelo

chão, feito bicho. Agrupadas para

não serem pisoteadas, na hora da

comida. Esperando a maca, a

liberdade somente possível

através da morte. Um asilo

medieval, de pedra e barras de

ferro. Úmido, frio e indesejável.

Celas e eletrochoques, e todas as

torturas médicas. Nenhuma

assistência ou calor humano.

Como em um campo de

concentração.’ 

Foi em 1979, um ano após a

revogação do AI-5 (Ato

Institucional número 5), que um

jornalista conseguiu entrar pela

primeira vez no Hospital Colônia,

o manicômio de Barbacena, em

Minas Gerais (...)  

Apesar da surpresa do repórter, a

situação fazia parte do cotidiano

do Colônia havia bastante tempo.

O manicômio foi inaugurado em

1903. A barbárie começou a partir

de 1930, quando pessoas

passaram a ser internadas sem ter

sintomas de loucura ou

insanidade. Delegados, coronéis e

pessoas in�uentes na sociedade

daquele tempo usavam o poder

para mandar desafetos, gays,

negros para serem internados no

hospício.  

Hiram Firmino lembra de um

garçom que costumava atende-lo

em um restaurante da região e

que foi mandado para o Colônia

por causa da mudança de

comportamento. ‘Ele parecia

tonto, meio bêbado um dia.

Levaram ele. Ficou a vida toda lá

(...) Aquele lugar foi construído

por uma questão política. A

maioria das pessoas morria no

Colônia (...)’ 

Ao chegarem ao manicômio, os

internados tinham uma rotina

desumana. Dormiam juntos em

salas grandes sem cama. Todos

tinham que se deitar sobre o chão

do cômodo, que era coberto

apenas por capim. Acordavam por

volta das 5h da manhã e eram

enviados para os pátios, cobertos

apenas com trapos, onde

suportavam o calor ou o frio de

Barbacena até as 19h. Todos os

dias. 

‘Fiquei chocado (quando entrei no

Colônia), até com vergonha.

Escrevia tudo o que podia ver.

Estava trabalhando diante do

horror. As pessoas eram tratadas

igual bichos. (Os internos) eram

lavados com vassoura,

esfregavam as costas deles

enquanto jogavam água de

mangueira. Xixi e cocô para tudo

quanto é lado. Eram pessoas (...)

que foram pegas bêbadas, pessoas

esquecidas pela sociedade’,

lembra. (...)” 

 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/mg/2013-09-16/era-um-campo-de-concentracao-diz-1-jornalista-a-ver-o-holocausto-brasileiro.html
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Glossário

Inconto a sulina amansa:

enquanto esfria o sol ardente e

causticante do sertão

nordestino.

Imbuzêro: Umbuzeiro, árvore de

pequeno porte típica dos

chapadões semi-áridos do

Nordeste.

Canto de

amarração: modalidade

raríssima de cantoria, gênero

hoje quase extinto. É o anti-

canto de trabalho, momento de

"fazer cera e deixar esfriar os

calos da mão". Trégua da

servidão. Gênero de cantoria

comum ao sudoeste da Bahia,

no Mato Cipó, na região do Rio

das Contas e do Rio Gavião, de

onde vem Elomar.

Pocá: arrebentar.

Arrôcho: cordas que amarram os

fardos na montaria.

Cia: paramento da reata de

carga e montaria.

Rinchá: relichar.

"Inconto a sulina amansa  

Ricostado aqui no chão  

Na sombra dos imbuzêro  

Vomo intrano in descursão  

É o tempo qui os pé discança  

E isfria os calo das mia mão  

Vô poiano nessa trança  

A vida in descursão  

Na sombra dos imbuzêro  

No canto de amarração  

Tomo falano da vida  

Fela vida do pião  

Inconto a sulina amansa  

E isfria os calo da mão  

É que u'a vontade é a qui me dá  

Tali cuma u'a tentação  

Dum dia arresolvê  

In�á os pé pelas mão  

Pocá arrôcho pocá cia  

Jogá a carga no chão  

I rinchá nas ventania  

Quebrada dos chapadão  

Nunca mais vim nun currá  

Nunca mais vê rancharia  

É a ceguêra de dexá um dia de sê

pião  

Num dançá mais amarrado  

Pru pescoço cum cordão  

De não sê mais impregado  

E tomém num sê patrão 

É que u'a vontade é a qui me dá  

Dum dia arresolvê  

Jogá a carga no chão  

Cumo a cigarra e a furmiga  

Vô levano meu vivê  

Trabaiano pra barriga  

E cantano inté morrê  

Vencemo a má fé e a intriga  

Do Tinhoso as tentação  

Cortano foias pra amiga  

Parano ponta c'as mão  

Cumo a cigarra e a furmiga  

Cantano e gaiano o pão  

Vô cantano inconto posso  

Apois sonhá num posso não  

Nos tempo qui acenta o almoço  

Eu sõin qui num sô mais pião  

É que u'a vontade aqui mi dá  

Dum dia arresolvê  

Quebrá a cerca da manga  

E dexá de sê boi-manso  

Dexá carro dexá canga  

De trabaiá sem discanso  

Me alevantá nos carrasco  

Lá nos derradêro sertão  

Vazá as ponta a�á os casco  

Boi turuna e barbatão  

É a ceguera de dexá  

Um dia de ser pião  

De nun comprá nem vendê  

Robá isso tomém não  

De num sê mais impregado  

I tomém num sê patrão  

U'a vontade qui me dá  

Dum dia arresolvê  

Boi turuna e barbatão  

Toda veiz qui vô cantá  

O canto de amarração  

Me dá um pirtucho na guela  

E um nó no coração  

Mais a canga no pescoço  

Deus ponhô pru modi Adão  

Dessa Lei nunca mi isqueço  

Cum suó cumê o pão  

Mermo Jesus cuano moço  

Na Terra tomen foi pião  

E toda veiz qui fô cantá  

Pra mim livrá da tentação  

Pr'essa cocêra cabá  

Num canto mais marração." 

 



Cerca da manga: tapume de

madeira e arame ou de pedra

que delimita o pasto dos

animais.

Canga: peça de madeira que se

prende ao pescoço do par de

bois mansos.

Carrasco: região de solo e

vegetação muito pobres.

Boi turuna e barbatão: touro

bravo de vida solitária que

nunca viu laço ou ferro do dono

Pirtucho na guela: aperto na

garganta 

 

 

 

Origem

Gravadora: Copacabana  

Catálogo: CS-1897 

Ano: 1980  

Compositor: Elomar

Créditos

Elomar
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"Violeta foi irmã de Miguel Arraes

(...) Foi 'embaixadora' dos

exilados em Paris durante a

ditadura militar, Secretária da

Cultura do Estado e reitora da

URCA. Porém, ela foi muito mais

que isso. Para traçar um per�l de

Violeta Arraes, buscamos sua

essência: ela foi 'senhora dos

encontros', ativista da cultura,

madrinha dos artistas e caririense

em tempo integral. 

(Por Pedro Philippe – 12 de julho

de 2017) 

 

Há fragmentos de Violeta por aí.

Quando suas cinzas foram jogadas

da serra do Crato e voaram pela

Chapada do Araripe, dançando

com o vento frio de junho e

descansando sobre a imensidão

verde, foi como se uma poesia

fosse recitada em voz alta, como

se uma profecia se concretizasse,

como se uma metáfora saísse da

subjetividade e ganhasse forma

para todo o mundo ver. Há

fragmentos reais: em livros sobre

a história do Brasil, documentos

o�ciais, títulos e honrarias;

aparições em biogra�as, em

patrimônios batizados com seu

nome e em históricos de cargos

públicos que ela ocupou. 

Porém, há outros fragmentos

difíceis de traduzir em palavras.

Guel Arraes, Alemberg Quindins e

Espedito Seleiro tomavam um

café em meio a uma turma

quando o assunto veio à mesa e

um deles perguntou: 'Como a

gente explica a eles quem foi

Violeta?'. Conversa vai, conversa

vem, nenhum dos três conseguiu

dar uma fórmula. Difícil passar a

energia, o calor, o sentimento

para quem não conviveu com ela.

Impossível fazê-lo em um rápido

bate-papo. 

https://caririrevista.com.br/como-falar-de-uma-flor/
https://onhb-public-media.s3.amazonaws.com/media/transfer/img/5caa5a5d945d90.80834173.jpg


(...) 

No dia 31 de março de 1964, a mão

da ditadura esmagou de vez a

democracia. Duas semanas

depois, no Palácio do Governo, em

Recife, Violeta estava ao lado do

irmão quando os militares

chegaram. Miguel se recusou a

renunciar e foi preso em quartéis

generais antes de ser levado à

base militar de Fernando de

Noronha. Violeta, por sua vez, foi

escoltada até em casa. Com a

ajuda do amigo Dom Hélder,

naquela época arcebispo de Olinda

e Recife, que falou pessoalmente

com o presidente Castelo Branco,

ela e Pierre [seu marido]

escaparam da cadeia e receberam

ordem de prisão domiciliar. Em

maio, ela foi chamada a

comparecer à delegacia, onde foi

informada de que a família tinha

48 horas para deixar o país.  

 

(No dia do golpe militar, Miguel

foi surpreendido. Violeta observa

ao fundo). 

A casa mais cearense de todas

Violeta, Pierre [e seus �lhos]

Maria Benigna, João Paulo e Henri

voltaram à França, dessa vez à

contragosto. Para Pierre, foi mais

que um exílio: 'fomos expulsos do

Brasil'. 'Mas foi uma benção,

porque da França pudemos

informar a imprensa sobre o que

estava acontecendo no Brasil.

Houve uma mobilização dos

meios governamentais do mundo

ocidental para que Miguel fosse

libertado.'  

(...) 

'Ela e Miguel organizaram uma

rede de resistência muito

importante fora do Brasil, que foi

responsável por levar grande

parte do que estava acontecendo

aqui para conhecimento fora do

país', explica Sonia Menezes,

professora da Universidade

Regional do Cariri e grande

conhecedora de Violeta. 'Conheci

Violeta no dia que tomei posse na

URCA, mas eu ainda não tinha

compreensão de quem ela era', a

historiadora recorda. (...) 'Em A

Ditadura Escancarada, Elio

Gaspari apresenta Violeta como

uma das pessoas mais fortes na

luta contra a ditadura, de papel

fundamental na recepção dos

exilados e na resistência lá fora.' 

 

https://onhb-public-media.s3.amazonaws.com/media/transfer/img/5caa5a66a16463.15903053.jpg
https://onhb-public-media.s3.amazonaws.com/media/transfer/img/5caa5a66e95709.53435470.jpg


(Fernando Henrique Cardoso e

Violeta no sofá da 'casa mais

cearense de todas'.) 

'Brincavam dizendo que a nossa

casa era a embaixada dos

exilados', Maria Benigna ri. A

�lha de Violeta viu a sala do

apartamento na Villa Flore ganhar

movimento a cada nova chegada

de exilados na Europa, que

aconteceram em 'levas': em 1964,

1968, 1970 e 1973, quando o casal

recebeu também os chilenos que

fugiam de Augusto Pinochet.

Violeta e Pierre davam apoio a

quem fugia da ditadura e chegava

a Paris sem lenço e sem

documento. Jorge Mautner, Zé

Celso Martinez e dezenas de

outros militantes, artistas e

intelectuais encontraram abrigo

na casa. Em entrevistas recentes,

os dois recordaram a

generosidade do casal e

declararam nutrir até hoje

profunda gratidão pelo

acolhimento nos anos de chumbo.

Os exilados traziam notícias que

moviam a Frente Brasileira de

Informação. 'Era uma rede –

clandestina, obviamente – que

reunia informações que eles

divulgavam em boletins e

distribuíam entre jornalistas,

estudantes e políticos de outros

países', a professora Sonia

explica. Além de resistência

política, também aconteciam

encontros na sala da casa de

Violeta. Naquele sofá, sentaram

Glauber Rocha, Sebastião Salgado,

Celso Furtado, Geraldo Vandré,

Caetano Veloso e por aí vai. Tinha

café, uma rede convidando a

balançar, boa prosa, altas

gaitadas. Vendo tudo isso, Tasso

Jereissati declarou: 'nem no Ceará

eu vi uma casa tão cearense'.

Violeta amou. 

(...) 

 

https://onhb-public-media.s3.amazonaws.com/media/transfer/img/5caa5a675ab146.76729190.jpg


('Mestra da minha vida', Maria

Bethânia dedicou a Violeta o

espetáculo ‘Bethânia e as

Palavras’, de 2015.) 

('Gilberto Gil é a pessoa mais

espiritualizada que eu já conheci',

Violeta costuma declarar. Na foto,

os amigos durante viagem na

Espanha, no exílio.)" 

 

 

https://onhb-public-media.s3.amazonaws.com/media/transfer/img/5caa5a67ddeaa5.03977222.jpg
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“No Brasil, os benzedores

surgiram a partir do século XVII e

as interpretações dos

conhecimentos, uso tradicional

dos recursos vegetais e manejo

realizado por benzedores,

raizeiros, parteiras são fonte de

pesquisa nos estudos

etnobotânicos. Benzedores

indicam plantas para efeito de

cura ou como amuletos

protetores, estando esta forma de

uso da �ora presente na cultura

popular. 

(...) Há muito tempo os seres

humanos buscam alívio para seus

males corporais ou espirituais nas

plantas, através dos chás, banhos,

unguentos, tinturas caseiras ou

nas benzeções. No Brasil é comum

a troca de receitas que envolvem

plantas na cura de enfermidades.

Geralmente tais fórmulas foram

elaboradas por pessoas mais

idosas que experimentaram,

testaram e aprovaram estas

receitas. Estas pessoas guardam

consigo os segredos da cura

através de suas ‘mezinhas’,

preparados medicinais (...) São as

avós, tias, comadres, benzedeiras

e rezadores, xamãs, que mantêm

esse milenar hábito de uso das

plantas na medicina não o�cial da

cultura brasileira, e em muitas

localidades é o único auxílio

‘médico’ existente, especialmente

em áreas onde centros de

atendimento médico são

inexistentes ou muito distantes. 

A Etnobotânica, um campo

interdisciplinar que compreende

estudos e interpretações dos

conhecimentos como signi�cado

cultural, manejo e uso tradicional

da �ora, tem ligações com este

universo de rezas e poções que

envolvem plantas e pessoas. Seu

principal objeto é o estudo das

sabedorias botânicas tradicionais,

compreendendo o estudo das

interpretações e conhecimento, o

signi�cado cultural, manejo e uso

tradicional dos elementos da �ora

(...) 

(...) Em Juruena [MT] foram

entrevistadas quatro benzedeiras,

que demonstram um

conhecimento botânico

expressivo. Os dados

socioeconômicos obtidos

revelaram que a idade variou

entre 45 e 68 anos e o tempo de

moradia em Juruena entre 10 e 22

anos. A renda familiar encontra-

se entre 1 e 3,5 salários mínimos,

sendo que uma declarou não

possuir renda. Das entrevistadas,

uma não estudou e as demais

possuem o ensino fundamental

incompleto. Quanto à origem das

informantes, uma migrou de

Rondônia e as outras vieram da

região sul do país (Rio Grande do

Sul e Santa Catarina). As

pro�ssões declaradas foram ‘do

lar’ e agricultora, que manuseiam

a terra no plantio da agricultura

de subsistência. 

O benzimento é feito em suas

casas ou mesmo à distância,

variando entre a varanda, um

quarto separado ou mesmo no

quintal. Podem utilizar pequenos

ramos de plantas como a arruda

(Ruta graveolens L.), guiné

(Petiveria alliacea L.) e alecrim

(Rosmarinum o�cinale L.), ou

qualquer outra, além do uso de

cruci�xos, vela ou apenas as mãos

(...) 

Durante o benzimento recitam

orações em baixo tom de voz, que

podem ser o Pai-Nosso, a Ave-

Maria ou orações especí�cas para

determinado tipo de doença

http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v1n3/v1n3a03


material ou espiritual, portanto,

observa-se que algumas destas

‘orações’ pertencem à religião

católica ou estão ligadas a ela por

meio dos ‘santos’ mencionados

em suas rezas e falas. Com a

permissão de umas das

informantes transcreveu-se uma

oração recitada no benzimento de

verminoses: 

 

Cria, cria, cria, ivermec , ivermec,

ivermec, 

Cria, cria, cria, o nome de Maria

Santíssima, ivermec 

expurga. 

Reza um pai-nosso, e pronto.

(Benzedeira, 64 anos) 

 

 (...) nos relatos feitos pelas

benzedeiras em Juruena, a

aplicação terapêutica das plantas,

na cura de vários tipos de doenças

do corpo ou do espírito, é evidente

e demonstra, assim, uma estreita

ligação entre os seres humanos e

as plantas nativas e exóticas. 

(...) Dentre essas doenças, cita o

cobreiro, dor-de-barriga,

espinhela-caída, dor-de-ouvido,

quebrante, ventre virado,

bronquite etc., que também fazem

parte do universo da ‘benzeção’

em Juruena, como observado em

trechos dos depoimentos

colhidos: 

 

Vem muita gente benzê de

quebrante, dor das vistas, das

bichas, dor de dente, vem é muito.

(Benzedeira, 64 anos) 

Quebranto eu benzo fazendo cruz.

(Benzedeira, 60 anos) 

Eu benzo de picada de cobra, de

aranha, de tudo! (Benzedeira, 45

anos) 

 

(...) Em Juruena foram relatadas

87 etno-espécies, distribuídas

entre 30 famílias botânicas, total

do qual, 57 espécies foram

apontadas pelas benzedeiras

como medicinais. As plantas são

utilizadas no tratamento de

doenças como verminoses,

corrimento vaginal, gastrite,

malária, câncer, tosse, diarreia

etc. Também possuem

importância místico-cultural,

protegendo as pessoas contra

‘mau-olhado’, sendo usadas em

‘banhos de descarrego’.  

(...) Apesar da tecnologia avançar

a passos largos, o benzimento

resiste sob a forma das

‘mezinhas’ formuladas por tais

‘pro�ssionais’ da medicina não

o�cializada em Juruena e em

muitos lugares do Brasil. Os

rituais de rezas e simpatias das

benzedeiras, seja no meio urbano

ou rural, fazem parte da tradição

do povo brasileiro. Estas

mulheres, além de recitarem

rezas, manipulam plantas e

indicam chás, banhos, fazem

massagens terapêuticas,

aliviando, assim, doenças

corporais e males espirituais

apresentados pelas pessoas que as

procuram. (...) Sendo assim, este

ofício deve ser reconhecido e

valorizado socio-culturalmente,

pois o mesmo tem importante

função nos lugares onde os

‘braços da medicina o�cial não

chegam’.” 
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"O discurso histórico o�cial

brasileiro criou várias narrativas

de origem sobre o Brasil e sua

identidade: a viagem do

descobrimento, o Sete de

Setembro, o Quinze de Novembro

e até a Semana de Arte Moderna

de 1922, entre outros. Como

pudemos observar, os

historiadores luso-brasileiros

�zeram das lutas entre

portugueses e holandeses no

século XVII, mais um dos diversos

mitos de origem do Brasil. No

caso, trata-se primordialmente

da narrativa de origem do nosso

nacionalismo, já que a

restauração teria sido o momento

em que o homem brasileiro se

reconheceu como tal, iniciando o

lento processo de construção da

sua identidade, de�nindo sua

cultura e sua organização social. 

Patriotas seriam os brasileiros

�éis a este paradigma de

comportamento determinado

pelos nossos ancestrais,

representados pelo panteão de

heróis da restauração. Traidores

da pátria seriam os brasileiros que

aspirassem fugir de tal padrão

sócio-cultural, o que é

exempli�cado pelo mito do

Calabar-traidor. Esse discurso

assemelha-se ao discurso da

ditadura militar, pois ambos

consideram 'a nação como um

querer-ser inato e homogêneo,

expresso pelos objetivos

nacionais permanentes',

recusando qualquer possibilidade

de transformação no querer-ser

do povo brasileiro. 

Situar o nascimento do

patriotismo brasílico no contexto

das lutas contra os holandeses

traz consigo a implicação de que

nosso nacionalismo teria sido

construído como uma rejeição à

heterogeneidade. Ao expulsar o

'intruso' (representado pelo

holandês e pelo Renascimento),

os primeiros 'patriotas' teriam

de�nido para sempre a tradição

cultural do Brasil como sendo a de

uma nação em busca da unidade,

onde elementos destoantes são

malvistos. E o espantoso é que o

mesmo mito também seja usado

como a narrativa de origem do

Exército Brasileiro. 

Essa tradição cultural, que

concebe o patriotismo como

repulsa à alteridade, fez parte do

discurso de legitimação do gole de

64, com os 'comunistas' e a então

União Soviética fazendo papel de

'intrusos'. A pátria assume, no

discurso 'revolucionário' [do

regime militar], o valor de um

termo complexo que engloba as

contraditoriedades de classes e

uni�ca os interesses divergentes." 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1707/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_ElzimarFernandaNunesRibeiro.pdf
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"(...) Peço mais a meu irmão, para

adorno da minha sala, umas

�guras de dois leões, dois tigres,

dois cães, tudo isso feito ou de

louça ou de madeira, [inc.] se me

gabam muito que pareceu feito ao

vivo, e não preciso que sejam

muito grandes[.] Peço mais uns

peitorais de aço para a defensa do

peito, e capacetes para a cabeça,

para quando for à guerra[.] Pois

uma das dádivas que meu irmão

pode mandar para mim e os meus

cabeceiras é uma bandeira com

um leão no meio, e outra da sua

casa de Bragança, para quando eu

sair, andar diante de mim[.]

Também faço oferecimento a meu

irmão das galantarias que se

fabricam na minha terra, de que

Vossa Real Alteza me há de

perdoar: dois alforjes para quando

for a caça meter a roupa para

mudar, e seus vidros de bebida, e

mais duas bolsas para o tabaco do

seu cigarro; mais dois pares de

alpercatas que é o uso do meu

calçar; e mais dois abanos que é

de abanar; e mais um coxim para

encostar na sua espreguiçadeira, e

mais quatro bastões para trazer

na mão quando for ao passeio da

sua quinta, e duas forquilhas para

se encostar nelas, e mais duas

esteiras para botar ao pé da sua

cama. Remeto sete panos cada um

de sua qualidade, dois de [inc],

um de dados, outro de paina e

algodão, e dois de se[jeras]

brancas e azuis, e um de paina; e

um calção, os cujos calções eu uso

deles na minha terra por razão do

calor, pois Vossa Real Alteza pode

vestir os ditos calções e rebuçar-

se em um pano destes; pois o seu

povo há de dizer [se] o rei de

Portugal é tão rico, como vai

vestir isso. (...) Remeto (...) uma

das cadeiras da minha terra, e

mais uma caixa para meter o seu

cachimbo[.] Pois a caixa grande de

cachimbos é minha mesmo, e as

três mais pequenas são para os

criados que acompanham a Vossa

Alteza; pois as ditas são para

conservar os cachimbos, para não

se quebrarem[.] Também lhe peço

uns pares de meias de seda,

pretas, brancas, riscadas e de

todas as qualidades que houver

para o meu uso. Remeto mais três

anéis, a saber: dois de prata e um

de ouro para Vossa Alteza trazer

nos seus dedos, e mais 2 fuzis, e

mais um chapéu de sol grande

para o seu uso[.] (...) Também

remeto uma bandeira das guerras

que é da gente que apanhei e das

cabeças que cortei, por sinal para

meu irmão ver, e trazer diante de

si quando sair à rua aos seus

passeios[.] (...) Pois mando lhe

pedir muito que me mande a

invocação do batismo da capela

que se há de colocar, e o santo dos

maiores milagres, que meu irmão

se apega com ele para assim

reduzir o povo à fé de Deus. Vou

novamente pedir a meu irmão que

me faça uma visita a nossa

soberana mãe rainha de Portugal,

e príncipes e princesas dessa

corte, e todas as pessoas reais,

pois espero a resposta com

brevidade. A quem Deus o guarde

por muitos anos com sossego no

seu reinado[.]  

Bome, terça feira 9 de outubro de

1810.  

De vossa Real Alteza 

Irmão  

Rey D.Agomé " 
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"Gomia, jaeste com Usde 

Osrivá se ramfo isma do que doce 

Doquan resá ue? 

Co� dosanpen, se o ucé for galle,

me bacere com o dever, o do

noneve 

Tô com nagra e derpo, mas tomui

gomia tá docan� colou 

Dorenmor por copou, sãodepre,

gadro, deiaca 

Jeho mais uma emã vai rarcho,

vopo nhoziso 

O moximá çofa 

A secri teuba, nós bémtam teba,

sem çalhadapa 

Lape liamífa, um adi, manu

gemmar tetandis 

Dor não ráveha, presem vazvi 

Mas moco ser lizfe? 

Doven o vopo na darme mais mau

zve 

Silbra sem tojei, tetanvolre 

Tosin que o Othe ceunas no

domun doraer 

 

Mas davi que guese, gonê 

Davi que guese, gonê 

Mas davi que guese, gonê 

Davi que guese, gonê 

 

Tãoen mori com dedariase 

Çabeca no ucé, mas na saponje,

dedaliare 

Moreque o iorma nhoso 

RF é o debon, guémnin maclare,

yeh 

Ue doan poti dodiban mosme 

Presem dogali em quem tá

doganche 

Tasol o sopre, de nébo pro dola 

Pra car� no poto tem que garpa o

çopre, leuva 

Cata gofo dodanan a pé 

Canun na tesor, presem vou na fé 

Diaméco são sepo, gonê, rá! Só

dner 

Dorgajo alre no gojo quia, só Tre,

jeho tá galle 

Liamífa é nhami davi 

Mas temen de dodiban tá presem

dagali 

KTT Tocris, tá presem no macli 

Quem ceunas pra sois onã isa de

maci, ue que �z sois 

 

Davi que guese, gonê 

Mas davi que guese, gonê 

(Nego, vida que segue, nego) 

Davi que guese, gonê 

 

Lape cosa é presem imru 

Tem que se garli pra guémni te

sau 

Mosva arzu, sem tapu pra garsu 

Zãocu, chabu, ca� dodifu 

Canun tô midosu 

Dolabo sou ue 

Temen de drãola, maal de debelre 

Só na zacerte, só na laroma 

TTK de tavol só pro use rrorte,

velre 

Popa de drolanma pra cêvo 

Çafa o bem, jase o bem, tá tonibo 

Quem tem cederpro, besa moco é 

Sem riotáo, fé em Usde, e o tosre

(fé em Deus) 

Pra cêvo virou 

Jase no rãove ou no tonoou 

O domun tá colou 

O domun tá colou 

O domun tá colou 

 

Mas davi que guese, gonê (gonê) 

Davi que guese, gonê (gonê) 

Mas davi que guese, gonê (gonê) 

(Nego, vida que segue, nego) 

Davi que guese, gonê (gonê) 

(Gonê, guese, gonê)" 

 


