
Leia a letra e ouça a canção “A Carne”. 

A partir da canção escolha uma das alternativas: 

 

Alternativas

 
 

Documento 12

A Carne
Música

(A) A metáfora construída entre a carne mais barata do mercado e a condição do

negro tem em vista a recorrente desquali cação pro ssional dessa parcela da

população.

(B) A canção inicia com os gritos de "A carne mais barata do mercado é a carne

negra" como se fosse um pregão de um vendedor de rua ou feira.

(C) A canção apresenta a população negra presa a uma lógica de violência, que a

desquali ca e a estabelece como descartável.

(D) Elza Soares, nascida na atual favela Vila Vintém no Rio de Janeiro, foi casada

com o jogador de futebol Mané Garrincha e sofreu anos de violência doméstica,

tendo sua vida e carreira prejudicadas pelos preconceitos de gênero e raça.

Conteúdo adicional

Elza Soares: você precisa
conhecer a história dessa
guerreira

https://mdemulher.abril.com.br
/famosos-e-tv/elza-soares-
voce-precisa-conhecer-a-
historia-dessa-guerreira/

Ouça "A Carne"

https://www.youtube.com/watc
h?v=1YmBHAu-oeg

12 / Questão

12 / QUESTÃO

https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/elza-soares-voce-precisa-conhecer-a-historia-dessa-guerreira/
https://www.youtube.com/watch?v=1YmBHAu-oeg


A partir da análise dos documentos e dos seus conhecimentos sobre o tema,

escolha a melhor alternativa. 

 

Alternativas

 
 

Documento 13a

Projeto revela parte da cidade submersa
no Lago Paranoá

Jornal Eletrônico

Documento 13b

Uma cidade encantada
Depoimento

(A) O caso da Vila Amaury indica como novas tecnologias, como o

georreferenciamento, podem legitimar narrativas e memórias marginais à

história o cial.

(B) A escolha de represar o Rio Paranoá e construir o Lago foi feita pelo arquiteto

Lucio Costa, vencedor do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do

Brasil.

(C) Os documentos apresentados são uma notícia jornalística sobre as imagens

subaquáticas feitas no Lago Paranoá e um conjunto de depoimentos de ex-

moradores(as) da Vila Amaury em Brasília.

(D) Os relatos dos ex-moradores(as) da Vila Amaury por vezes se contradizem,

evidenciando a dimensão subjetiva da memória.

Conteúdo adicional

Vila Amaury, c.1959 
 Fotogra a

Uma cidade encantada

http://cargocollective.com/cida
deencantada

História do Lago Paranoá
guarda segredos submersos

<http://extrapauta.com.br/hist
oria-do-lago-paranoa-
guarda-segredos-submersos/>

DOC 13c

13 / Questão
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https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/prova/onhb10_teste_1/documentos?d=fase_2,d13c
http://cargocollective.com/cidadeencantada
https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/prova/onhb10_teste_1/%3Chttp://extrapauta.com.br/historia-do-lago-paranoa-guarda-segredos-submersos/%3E


Vários são os textos e desenhos que registram a existência de um homem-

marinho, um ser descrito como assustador. Veja alguns desses documentos: 

Sobre o ipupiara é possível a rmar: 

 

Documento 14a

Carta fazendo a descripção das
innumeras coisas naturais

Carta

Documento 14b

Tratado Descritivo do Brasil em 1587
Tratado

Documento 14c

Tratado da Terra do Brasil
Relato de Viajante

Documento 14d

Do monstro marinho que se matou na
Capitania de São Vicente, anno 1564

Desenho

Documento 14e

Newe Zeytung vom einem seltzamen
Meerwunder so sich diss nechst
verschinen

Desenho

Documento 14f

Monstrum hermaphroditicum pedibus
aquilinis

Desenho

Documento 14g

Prodomo Apologetico
Desenho

Conteúdo adicional

Morador de Juatuba (MG)
a rma ter visto mostro em rio da
cidade

https://noticias.r7.com/minas-
gerais/morador-de-juatuba-
mg-a rma-ter-visto-mostro-
em-rio-da-cidade-15072017

Caçadores preparam ‘isca
humana’ para atrair Caboclo
d’Água

http://g1.globo.com/minas-
gerais/noticia/2013/05/cacador
es-preparam-isca-humana-
para-atrair-caboclo-
dagua.html

14 / Questão
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https://noticias.r7.com/minas-gerais/morador-de-juatuba-mg-afirma-ter-visto-mostro-em-rio-da-cidade-15072017
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/05/cacadores-preparam-isca-humana-para-atrair-caboclo-dagua.html


Alternativas

 
 

(A) Segundo as lendas coloniais ressigni cadas no decorrer dos séculos, o

homem-marinho é conhecido por seu poder de se transformar em um belo

jovem, vestido de branco e de chapéu, que seduz mulheres jovens e belas

levando-as para o fundo do rio.

(B) Viajantes, colonos e religiosos em sua busca por fazer conhecer o “outro”

colhem junto aos nativos informações e relatam a existência de tal entidade,

sempre registrando suas características a partir de elementos conhecidos e

reconhecidos no universo europeu.

(C) Trata-se de um ser mitológico de algumas culturas indígenas, associado ao

litoral e a áreas ribeirinhas e que recebe variadas descrições de aparência e

hábitos.

(D) Inserido no universo da cultura popular, o homem-marinho tem ao longo dos

séculos seu nome e suas histórias modi cadas, agregando novas funções, sendo

despido da demonização e operando, por exemplo, como protetor.

14 / QUESTÃO



Observe as imagens a seguir: 

Podemos considerar que os documentos: 

 

 

 

Alternativas

 
 

Documento 15a

Marrom Claro
Arte urbana, site-speci c

Documento 15b

Sem título, Casa do Cactus
Pintura, site-speci c

Documento 15c

Sem título, 31ª Bienal de São Paulo
Pintura, site-speci c

(A) Trazem imagens em grande dimensão de homens retratados em uma mesma

paleta de cores.

(B) São a reelaboração de retratos de cidadãos detidos, sugerindo relações entre

imagem, anonimato e identidade.

(C) Dialogam com uma proposta artística mais ampla de seu autor: a re exão

sobre a identidade étnica e cultural na Amazônia.

(D) Demonstram a evolução artística do autor cuja obra saiu das ruas para as

galerias e museus de arte.

Conteúdo adicional

Veja outras obras de Éder
Oliveira

http://www.ederoliveira.net/

15 / Questão

15 / QUESTÃO

http://www.ederoliveira.net/


Com base na leitura do documento pode-se a rmar que: 

 

 

 

Alternativas

 
 

Documento 16a

O Sexo Feminino, 07/09/1873 de
setembro de 1873 - p.1

Jornal

Documento 16b

O Sexo Feminino, 07/09/1873 de
setembro de 1873 - p.2

Jornal

(A) Ao celebrar a independência feminina, o jornal "O Sexo Feminino" também

enaltece seu próprio papel como mediador das relações entre a mulher

independente e a pátria.

(B) A diagramação do jornal reforça seus argumentos ao apresentar o texto "O

sete de setembro" entre “A educação da mulher” e a seção "Collaboração", que

anuncia a chegada da Escola Normal à cidade.

(C) O periódico tinha como proprietária e editora D. Francisca Senhorinha da

Motta Diniz e como público alvo as mulheres da cidade de Campanha em Minas

Gerais.

(D) O artigo compara um possível ganho de independência da mulher à

destruição de monumentos nacionais, uma vez que é ela quem constitui a base

da família e, portanto, pertence unicamente à esfera do privado e doméstico.

Conteúdo adicional

O Sexo Feminino

http://memoria.bn.br/DocRead
er/hotpage/hotpageBN.aspx?
bib=706868&pag s=1&pesq=&
url=http://memoria.bn.br/docre
ader

16 / Questão

16 / QUESTÃO

http://memoria.bn.br/DocReader/hotpage/hotpageBN.aspx?bib=706868&pagfis=1&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader


Ainda sobre O Sexo Feminino, Cecília Vieira do Nascimento escreve: 

A partir das informações apresentadas pela autora e da leitura do jornal

apresentado na questão 16, podemos a rmar que:  

 

Alternativas

 
 

Documento 17

O Sexo Feminino em campanha pela
emancipação da mulher (1873/1874)

Texto Acadêmico

(A) O semanário revela a articulação de uma elite intelectual feminina no século

XIX que fez da imprensa um importante espaço de discussão, o que questiona a

ideia de uma ausência feminina da vida pública brasileira.

(B) O baixo número de mulheres alfabetizadas na cidade de Campanha explica a

curta existência do semanário, reforçando a ideia do pertencimento da mulher a

um campo mais próximo da oralidade que da escrita.

(C) "O Sexo Feminino", como outros jornais editados por e para mulheres, indica

o crescimento da luta pela ampliação dos direitos da mulher na sociedade

brasileira.

(D) O periódico, ao trazer a frase do francês Louis Aimé-Martin logo abaixo de

seu título - "É pelo intermédio da mulher que a natureza escreve no coração do

homem" - rea rma a importância da mulher pela relação que ela estabelece com

o homem, e não por sua individualidade.

Conteúdo adicional

O Sexo Feminino em campanha
pela emancipação da mulher
(1873/1874)

http://www.bibliotecadigital.uf
mg.br/dspace/handle/1843/FAE
C-85VJKG

17 / Questão

17 / QUESTÃO

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/FAEC-85VJKG


Leia os documentos: 

Sobre o direito a ser chamado de "doutor" escolha uma das alternativas: 

 

Alternativas

 
 

Documento 18a

Lei de 11 de agosto de 1827
Documento legal

Documento 18b

Projeto de regulamento ou estatuto para
o Curso Jurídico

Estatuto

Documento 18c

Advogado: doutor por excelência
Artigo eletrônico

(A) A tradição de se chamar de "doutor" a advogados, médicos, políticos,

pessoas ricas ou que exerçam cargos de alguma autoridade faz parte de uma

tradição jurídica instituída pelo direito natural.

(B) O artigo “Advogado: doutor por excelência” alicerça seus argumentos em leis

e tradições defendendo que advogados devem ser chamados de “doutores”.

(C) Por serem inespecí cos, a lei e o estatuto para o Curso Jurídico abrem

brechas utilizadas por advogados, o que con rma a ideia de que não é ilegal

aquilo que não está na lei.

(D) A lei de 11 de agosto de 1827 e o capítulo XIII do estatuto para o Curso

Jurídico não corroboram necessariamente os argumentos de que todo advogado

seja doutor por excelência.

Conteúdo adicional

Carta Capital

http://justi cando.cartacapital.
com.br/2016/11/11/nao-existe-
nenhuma-lei-que-obrigue-
voce-chamar-advogados-de-
doutor/

18 / Questão
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http://justificando.cartacapital.com.br/2016/11/11/nao-existe-nenhuma-lei-que-obrigue-voce-chamar-advogados-de-doutor/


A partir do texto: 

 

Alternativas

 

Documento 19

Fragmentos de história indígena na
Amazônia colonial

Texto acadêmico (A) Os estudos das margens pré-colombianas do rio Madeira revelam sociedades

indígenas complexas, afetadas pela chegada de espanhóis e portugueses na

região.

(B) A exploração colonial da bacia hidrográ ca amazônica provocou uma maior

ocupação de grupos indígenas às margens do rio Madeira.

(C) A imposição do trabalho compulsório indígena foi parte da estratégia

colonizadora para a entrada e o mapeamento do território amazônico.

(D) A intensa circulação de pessoas pelos rios amazônicos e a consequente

ocupação de suas margens são anteriores à chegada dos europeus na região.

19 / Questão

19 / QUESTÃO



Leia o trecho de "Minha Vida de Menina", de Helena Morley, publicado pela

primeira vez no ano de 1942: 

Escolha uma das alternativas:

 

Alternativas

 
 

Documento 20

Minha vida de menina
Literatura

(A) A in uência liberal britânica, que não é desprovida de um olhar racista,

choca-se com uma sociedade que abandonara há pouco tempo o trabalho

escravo.

(B) O contexto da narrativa revela que Diamantina manteve-se no centro da

organização econômica nacional no nal do século XIX, atraindo especialmente

europeus para o trabalho na mineração.

(C) Helena Morely foi o pseudônimo usado por Alice Dayrell Caldeira Brant para

escrever sobre acontecimentos de sua adolescência na cidade de Diamantina,

Minas Gerais, entre os anos de 1893 e 1895.

(D) Os trabalhos feitos por Nhonhô no cotidiano familiar não incomodavam sua

mãe até o momento em que foi comparado a um escravo.

Conteúdo adicional

Um clássico provinciano: Minha
vida de menina, de Helena
Morley

http://www.periodicos.ufpa.br/i
ndex.php/moara/article/view/3
679

20 / Questão

20 / QUESTÃO

http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/moara/article/view/3679


Analise os documentos e escolha uma alternativa:

 

Alternativas

 
 

Documento 21a

A cultura dos geoglifos
Texto Acadêmico

Documento 21b

Desenho geométrico em Plácido de
Castro, no Acre: palco de cerimônias

Fotogra a

Documento 21c

Diversidade de formas: geoglifos com
linhas arredondadas e retas

Fotogra a

(A) As recentes imagens fotográ cas tomadas a partir do alto indicam a

coexistência de diferentes temporalidades marcadas no solo acreano.

(B) Geoglifos são grandes guras geometrizadas esculpidas em baixo-relevo no

solo, que são melhor visualizadas do alto.

(C) A comparação dos geoglifos encontrados no Acre com os de Nazca demonstra

a maior complexidade das sociedades pré-colombianas que habitavam a região

hoje conhecida como o Peru.

(D) Mesmo sem a exata precisão de sua função, os espaços demarcados pelos

geoglifos indicam como as sociedades adequavam seu entorno às suas

necessidades práticas ou simbólicas.

Conteúdo adicional

Revista de Arqueologia

http://www.revista.sabnet.com.
br/revista/index.php/SAB/articl
e/view/286

21 / Questão

21 / QUESTÃO

http://www.revista.sabnet.com.br/revista/index.php/SAB/article/view/286


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 mapa “Descobrimento do rio Amazonas e suas dilatadas províncias”, de 1639. 

22b = A aquarela “Barbeiros ambulantes” de Jean Baptiste Debret, de 1826.  

22c = A fotogra a “Filas em pontos de ônibus no vale do Anhangabaú” de Alice Brill, c. 1953.  

 

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



Descobrimento do rio Amazonas e suas dilatadas províncias
Martín de Saavedra y Guzmán. Descubrimiento del río de las Amazonas y sus dilatadas provincias por D. Martín de Saavedra y Guzmán, 1639.
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Migalhas

1 2 3

4 5 6

7 8 9



10 11 12

13 14 15

16 17 18



Alternativas de textos
descritivos

19 20 21

22

A  Há a indicação de um local em que

os portugueses tiveram um fracasso

[Por aqui falió el armada de los

Portugueses].

Migalha:

B  Vê-se dentro de um quadro a

informação de que não se conheciam os

nomes de todas as localidades indicadas

[Desde las orillas del mar, hasta las

tierras de Quito por una y otra parte son

innumerables las Provincias que ay, que

por ser tantas y no saberle los nombres

de todas no se ponen aquí]. “Desde o

beira-mar, até as terras de Quito, por

todas as partes são inumeráveis as

províncias que há, que por serem tantas

e não sabermos os nomes de todas, não

se colocam aqui”

Migalha:

C  Os números assinalados no mapa em

cima do curso de água do rio indicam a

provável profundidade da água, medida

em braças, e tinham como objetivo

determinar as condições de

navegabilidade.

Migalha:

D  Identi ca-se no mapa um animal

marinho representado segundo as

convenções da época.

Migalha:

E  Uma embarcação é representada ao

lado direito do mapa.

Migalha:

F  O mapa registra regiões que grupos

indígenas ocupavam, embora nesse

período já tivessem sido extintos pela

colonização espanhola.

Migalha:



G  É possível identi car a representação

da cordilheira dos Andes, na altura do

atual Equador.

Migalha:

H  Ilhas uviais estão registradas ao

longo do mapa.

Migalha:

I  É possível identi car informações

técnicas de demarcação de território.

Migalha:

J  Uma das indicações cartográ cas

presentes é a divisão do território

estabelecida pelo Tratado de

Tordesilhas.

Migalha:

K  Destacam-se algumas localidades

como Pará, São Luís e Quito.

Migalha:

L  O mapa é um dos primeiros registros

da bacia hidrográ ca amazônica, que

nasce nos Andes e atravessa o

continente, alcançando o Oceano

Atlântico, aparece no livro de Martín de

Saavedra y Guzmán, 1639.

Migalha:

M  A presença do brasão das armas de

Quito remete à região de Castela,

Espanha.

Migalha:

N  O mapa registra a existência de

grupos indígenas e as regiões que

ocupam.

Migalha:

O  A característica alteração na cor da

água do Rio Negro foi registrada pelo

mapa.

Migalha:

P  No mapa é possível identi car vilas e

cidades.

Migalha:

Q  É possível identi car, entre dois rios,

o local chamado de Tocantins.

Migalha:

R  Os números assinalados no mapa em

cima do curso de água do rio indicam o

número de dias que a expedição se

demorou em cada um dos trechos, para

a realização do mapeamento.

Migalha:

S  Cotopaxi (um dos mais altos da

América) e Pichincha, famosos vulcões

na região do atual Equador, estão

registrados ao fundo da imagem.

Migalha:

T  O mapa apresenta marcas como

dobras, falhas e deterioração que

expressam a passagem do tempo e seu

atual estado de conservação.

Migalha:

U  O mapa traz uma edi cação que

tinha por objetivo a defesa do território

.

Migalha:

V  É a primeira vez que o rio Madeira -

que recebeu esse nome pelo volume de

galhos e troncos de árvore que suas

águas carregavam - aparece num mapa.

Migalha:

W  Uma das indicações cartográ cas

presentes é a Linha do Equador.

Migalha:

X  O mapa está registrado em espanhol

por conta do domínio hispânico sobre as

colônias americanas, o que aconteceu

durante a União Ibérica (1580-1640).

Migalha:

Y  É a primeira vez que o rio Madeira -

que recebeu esse nome pelo tom escuro

de suas águas - aparece num mapa;

posteriormente, ele foi renomeado

como Rio Negro.

Migalha:



 

Z  O mapa foi realizado graças à

expedição do português Pedro Teixeira

pelo rio Amazonas, em 1637, da região

de Belém do Pará até a cidade de Quito.

Essa rota já tinha sido feita no século

XVI por Francisco Orellana, que

conquistou o Peru junto com Pizarro,

em 1535.

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 mapa “Descobrimento do rio Amazonas e suas dilatadas províncias”, de 1639. 

22b = A aquarela “Barbeiros ambulantes” de Jean Baptiste Debret, de 1826.  

22c = A fotogra a “Filas em pontos de ônibus no vale do Anhangabaú” de Alice Brill, c. 1953.  

 

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



Barbeiros ambulantes
Jean Baptiste Debret. Les Barbiers ambulants (Barbeiros ambulantes). Aquarela sobre papel; 18,7x23cm.

1 ?

2 ?

3 ?

4 ?

5 ?

6 ?

7 ?

8 ?

9 ?

10 ?

11 ?

12 ?

13 ?

14 ?

15 ?

16 ?

17 ?

18 ?



Migalhas

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Alternativas de textos
descritivos

10 11 12

13 14 15

16 17 18

A  Há na imagem duas estruturas feitas

de ferro.

Migalha:

B  A necessidade de policiamento do

cais, local de grande circulação de

pessoas, é registrada na imagem.

Migalha:

C  Um soldado, armado e com um

grande chapéu, está de pé.

Migalha:



 

D  Há dois homens sentados, um

fazendo a barba, outro tendo o cabelo

cortado.

Migalha:

E  Todos os personagens retratados na

imagem são homens.

Migalha:

F  Todos os personagens retratados

usam chapéu, como era o costume da

época.

Migalha:

G  Embarcações estão paradas próximas

ao cais, com suas velas recolhidas.

Migalha:

H  Há a imagem duas estruturas feitas

de madeira.

Migalha:

I  Os barbeiros e seus clientes são

retratados com a mesma estatura e

porte físico; suas vestes estão em mau

estado.

Migalha:

J  No primeiro plano, no chão, está uma

bolsa de trabalho dos barbeiros, com

instrumentos como tesoura e navalha.

Migalha:

K  A imagem traz referências à

topogra a do lugar, com um trecho de

mar e morros.

Migalha:

L  No alto da gravura, vê-se seu título

escrito em francês.

Migalha:

M  Ao canto esquerdo da imagem lê-se

o nome do autor da gravura, e também

a data e o local.

Migalha:

N  É possível ver pessoas ao fundo e

próximas à uma mureta.

Migalha:

O  Um soldado, armado e com um

grande chapéu, organiza a la do

mictório público.

Migalha:

P  É possível identi car os barbeiros

pelas bacias utilizadas, com um recorte

para o encaixe do pescoço do cliente.

Migalha:

Q  Trata-se de uma aquarela de Jean

Baptiste Debret em que homens recém-

libertos estão buscando melhorar suas

aparências para a vida em sociedade.

Migalha:

R  Os barbeiros têm a estatura baixa e

o porte físico bem menor que os

clientes; suas vestes estão sujas e

rasgadas.

Migalha:

S  Os clientes dos barbeiros, também

escravos, portam alguns objetos como

brinco, bolsa e colares.

Migalha:

T  Dois homens estão jogando.

Migalha:

U  Trata-se de uma aquarela de Jean

Baptiste Debret que traz dois negros –

possivelmente escravos de ganho -

exercendo o ofício de barbeiros.

Migalha:

V  Vê-se ao fundo partes de

edi cações.

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 mapa “Descobrimento do rio Amazonas e suas dilatadas províncias”, de 1639. 

22b = A aquarela “Barbeiros ambulantes” de Jean Baptiste Debret, de 1826.  

22c = A fotogra a “Filas em pontos de ônibus no vale do Anhangabaú” de Alice Brill, c. 1953.  

 

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



Filas em pontos de ônibus no vale do Anhangabaú
Alice Brill, Filas em pontos de ônibus no vale do Anhangabaú, c. 1953. Instituto Moreira Salles

1 ?

2 ?

3 ?

4 ?

5 ?

6 ?

7 ?

8 ?

9 ?

10 ?
11 ?

12 ?

13 ? 14 ?

15 ?

16 ?

17 ?

18 ?

19 ?



Migalhas

1 2 3

4 5 6

7 8 9



10 11 12

13

14 15 16



Alternativas de textos
descritivos

17 18 19

A  Mulheres circulavam nesse “espaço

público” da década de 1950, porém

apenas acompanhadas.

Migalha:

B  Nota-se o trânsito de veículos tanto

sobre quanto sob o viaduto, o que já

não acontece mais desde o nal da

década de 1970, quando uma Lei

Municipal de Zoneamento o tornou

exclusivo para pedestres.

Migalha:

C  Na foto é possível observar las de

homens e mulheres que estão

aguardando seus ônibus. A fotógrafa

captou na imagem uma composição que

associa as las aos formatos dos

canteiros e das praças.

Migalha:

D  A paisagem urbana ao fundo traz

edifícios construídos em diferentes

épocas, indicando que cidades trazem

vestígios de diferentes épocas.

Migalha:

E  Trata-se de uma fotogra a da

fotógrafa alemã radicada no Brasil, Alice

Brill (1920-2013), retratando cena da

cidade de Manaus na década de 1950,

tendo ao fundo a ponte metálica

Benjamin Constant.

Migalha:

F  Alguns fotografados estão entretidos

com seus jornais, outros olhando para

determinados pontos da paisagem

urbana do centro de São Paulo.

Migalha:

G  Há sinais que indicam a localização

dos pontos de ônibus.

Migalha:

H  O vestuário indica alguns costumes

da época: para os homens, a presença

de ternos e camisas; para as mulheres,

vestidos e saias na altura dos joelhos ou

ainda mais longos. Não há camisetas, e

as mulheres não usam calças

compridas.

Migalha:

I  Há alguns transeuntes, movendo-se

pela cidade.

Migalha:

J  À direita da imagem, há um prédio

em construção.

Migalha:

K  Alguns fotografados estão entretidos

com seus jornais, outros com seus

telefones celulares, reforçando a falta

de comunicação observada no ambiente

urbano de cidades como São Paulo.

Migalha:

L  Postes de iluminação indicam a

utilização de eletricidade pública na

cidade.

Migalha:



 

M  Na praça, uma barraquinha vende

produtos.

Migalha:

N  Mulheres circulavam nesse “espaço

público” da década de 1950.

Migalha:

O  É possível identi car a presença de

algumas lojas.

Migalha:

P  Alguns edifícios de vários andares

indicam o processo conhecido como

“verticalização” da cidade.

Migalha:

Q  Há presença de algumas árvores

(algumas com poucas folhas, o que

auxilia a conjecturar, junto com as

vestimentas, em que época do ano a

foto foi realizada) e também canteiros

de grama.

Migalha:

R  Trata-se de uma fotogra a da

fotógrafa alemã radicada no Brasil, Alice

Brill (1920-2013), retratando cena da

cidade de São Paulo na década de 1950.

Migalha:

S  A imagem mostra carros

estacionados.

Migalha:

T  Em segundo plano, é possível

identi car o Viaduto Santa I gênia,

montado entre os anos de 1910 e 1913

com a nalidade de transpor o Vale do

Anhangabaú. Sua estrutura metálica foi

totalmente fabricada na Bélgica e

transportada para São Paulo.

Migalha:

U  Nota-se o trânsito de veículos tanto

sobre quanto sob o viaduto Santa

I gênia, que foi destruído por um

incêndio criminoso na década de 1980,

às vésperas de ser reconhecido como

patrimônio histórico da cidade.

Migalha:

V  Há placas de sinalização urbana.

Migalha:

W  Na paisagem urbana é possível

identi car anúncios e propagandas.

Migalha:
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A Carne
Música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Álbum: DO CÓCCIX ATÉ O

PESCOÇO

Gravadora: Maianga Discos

Ano: 2002

Compositores: Seu Jorge, Marcelo

Yuka e Ulisses Cappelleti

Intérprete: Elza Soares

Créditos

Compositores: Seu Jorge, Marcelo

Yuka e Ulisses Cappelleti

Intérprete: Elza Soares 

 

 

 

"A carne mais barata do mercado é

a carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

 

Que vai de graça pro presídio 

E para debaixo do plástico 

Que vai de graça pro subemprego 

E pros hospitais psiquiátricos 

 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

 

Que fez e faz história 

Segurando esse país no braço 

O cabra aqui não se sente revoltado 

Porque o revólver já está

engatilhado 

E o vingador é lento 

Mas muito bem intencionado 

E esse país 

Vai deixando todo mundo preto 

E o cabelo esticado 

 

Mas mesmo assim 

Ainda guardo o direito 

De algum antepassado da cor 

Brigar sutilmente por respeito 

Brigar bravamente por respeito 

Brigar por justiça e por respeito 

De algum antepassado da cor 

Brigar, brigar, brigar 

 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra 

A carne mais barata do mercado é a

carne negra" 
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Projeto revela parte da cidade submersa no Lago Paranoá
Jornal Eletrônico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Cânion: formação geográ ca

caracterizada por uma profunda

ravina formada entre escarpas ou

falésias. 

Origem

Helena Martins. Projeto revela

parte da cidade submersa no

Lago Paranoá, em

Brasília. 2017. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/

geral/noticia/2017-09/projeto-

revela-parte-da-cidade-

submersa-no-lago-paranoa-

em-brasilia>. 

 

Créditos

Helena Martins 

 

 

“Vestígios da vida de operários que

ajudaram a construir Brasília,

objetos que zeram parte do

passado, espécies diversas. Parte

da história, da fauna e da ora da

capital federal ocultadas desde que

as águas do Rio Paranoá correram

pelo vale que acabou se

transformando no Lago Paranoá,

um dos locais mais conhecidos da

cidade, poderá ser conhecida por

toda a população a partir de

outubro, quando imagens

subaquáticas da parte do cerrado

coberta pela água ganharem a

internet. A divulgação dos registros

submersos faz parte do Projeto de

Mapeamento Georreferenciado do

Lago Paranoá. Idealizado pelo

mergulhador Frank Bastos, a

iniciativa consiste em um site

colaborativo, que receberá dos

mergulhadores vídeos e

informações o que for encontrado

em cada local. [...] 

Restos de casas, fazendas,

estátuas, carros, ônibus e até um

cânion são exemplos do que já foi

encontrado e lmado pelos

mergulhadores. Parte desses

objetos estava a 15 metros abaixo

da água, mas há áreas do lago com

40 metros de profundidade, que

exigem diversos mergulhos para

serem registradas. [...] 

Neste m de semana, 18

mergulhadores devem submergir

na área da Vila Amaury. A vila

abrigava cerca de 16 mil candangos

que trabalhavam para erguer a

cidade e suas famílias e foram

transferidos para Sobradinho,

cidade próxima a Brasília, após o

lago encher. Lá, eles devem

encontrar partes dos barracos e

utensílios domésticos. Conforme a

professora do Centro de Excelência

em Turismo (CET), da

Universidade de Brasília (UnB),

quando as comportas se abriram e

levaram à inundação do local, 'as

pessoas queriam salvar a si

próprias, por isso deixaram muitas

coisas lá, como documentos,

brinquedos'”. 
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Uma cidade encantada
Depoimento

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Ivany Câmara Neiva. Uma cidade

encantada: memórias da Vila

Amaury, em Brasília. Brasília: Ed.

da Autora, 2017, pp. 34;44; 42. 

Créditos

Ivany Câmara Neiva

Relatos de ex-moradores(as) da

Vila Amaury:

“Muita gente não acredita, porque

não está nos livros. Eu mesmo nem

comento que cheguei aqui em 1958,

porque não tenho documento

provando. Muitos daquele tempo, e

lá da Amaury, sentem isso.

Estavam lá, viram e viveram tudo,

mas é a palavra deles, sem

comprovação. Quando as águas

vieram, as pessoas corriam

primeiro para salvar seus

documentos, para adiante provar

que existiam.” 

Relato de Pedro Venzi, pescador.

 

 

“Ficamos na Vila Amaury até a

água chegar, até eles passarem

avisando que era pra sair todo

mundo, que a água ia cobrir toda a

cidade. Eu não me lembro muito

desse dia quando a gente saiu da

Vila Amaury. Eu era criança e não

me lembro muito. Mas via meu pai

contando que o povo não

acreditava que a água ia chegar. Sei

que nós saímos logo e meu pai fez

um barraco na Vila Planalto...” 

Relato de Maria de Lurdes Batista

dos Santos, costureira. 

 

 

“Quando começou a subir o Lago,

muitos tiraram suas coisas. A

Novacap ofereceu lotes em

Taguatinga. Outros insistiram em

car, falando que o Lago não ia

chegar. [...] Ele foi enchendo aos

poucos, não foi da noite para o dia.

O pessoal viu chegando aos poucos,

todo mundo sabia que ali seria um

lago... Muitos, inclusive,

trabalhavam nas obras do próprio

lago. Ele não pegou ninguém de

surpresa. Houve vários avisos para

o pessoal sair” 

Relato de Luiz Ru no Freitas 
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Vila Amaury, c.1959
Fotogra a

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Eduardo Monteiro. História do

Lago Paranoá guarda

segredos submersos. 2017.

Disponível em:

<http://extrapauta.com.br/histori

a-do-lago-paranoa-guarda-

segredos-submersos/>.

Créditos

Eduardo Monteiro

Técnica

Fotogra a
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Carta fazendo a descripção das innumeras coisas naturais
Carta

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

José de Anchieta. Carta fazendo a

descripção das innumeras coisas

naturais, que se encontram na

Província de S. Vicente [...], São

Paulo, Typographia da Casa

Ecléctica, 1900, p. 48. In.: Carlos

Ziller Camenietzki; Carlos Alberto

de Moura Zeron. “Quem conta

um conto aumenta um ponto: o

mito do ipupiara, a natureza

americana e as narrativas da

colonização do Brasil”. Revista

das Indias, 2000, vol. LX, núm.

218, pp. 113-114. 

 

 

Créditos

José de Anchieta 

“Também há outro [demônio], nos

rios, aos quais chamam igupiara,

isto é, moradores da água, os quais

igualmente matam os índios. Perto

de nós há um rio, habitado pelos

cristãos, o qual antigamente os

índios costumavam atravessar em

pequenas embarcações, que faziam

de um só tronco de árvore, ou de

sua casca, antes de para aí se

dirigirem os cristãos, a que muitas

vezes eram por aqueles

submergidos.” 
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Tratado Descritivo do Brasil em 1587
Tratado

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Gabriel Soares de Souza. Tratado

descriptivo do Brasil em 1587.

Rio de janeiro: Typogra a de

João Ignácio da Silva, 1879, pp.

277. Disponível em:

http://www.brasiliana.usp.br/bbd

/handle 

Créditos

Gabriel Soares de Souza 

“C A P Í T U L O CXXVII - Que trata

dos homens marinhos.

Não há dúvida senão que se

encontram na Bahia e nos

recôncavos dela muitos homens

marinhos, a que os índios chamam

pela sua língua upupiara, os quais

andam pelo rio de água doce pelo

tempo do verão, onde fazem muito

dano aos índios pescadores e

mariscadores que andam em

jangada, onde os tomam, e aos que

andam pela borda da água, metidos

nela; a uns e outros apanham, e

metem-nos debaixo da água, onde

os afogam; os quais saem à terra

com a maré vazia afogados e

mordidos na boca, narizes e na sua

natura; e dizem outros índios

pescadores que viram tomar estes

mortos que viram sobre água uma

cabeça de homem lançar um braço

fora dela e levar o morto; e os que

isso viram se recolheram fugindo à

terra assombrados, do que caram

tão atemorizados que não

quiseram tornar a pescar daí a

muitos dias; o que também

aconteceu a alguns negros de

Guiné; os quais fantasmas ou

homens marinhos mataram por

vezes cinco índios meus; e já

aconteceu tomar um monstro

destes dois índios pescadores de

uma jangada e levarem um, e

salvar-se outro tão assombrado

que esteve para morrer; e alguns

morrem disto. E um mestre-de-

açúcar do meu engenho a rmou

que olhando da janela do engenho

que está sobre o rio, e que gritavam

umas negras, uma noite, que

estavam lavando umas fôrmas de

açúcar, viu um vulto maior que um

homem à borda da água, mas que

se lançou logo nela; ao qual

mestre-de-açúcar as negras

disseram que aquele fantasma

vinha para pegar nelas, e que

aquele era o homem marinho, as

quais estiveram assombradas

muitos dias; e destes

acontecimentos acontecem muitos

no verão, que no inverno não falta

nunca nenhum negro.” 
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Tratado da Terra do Brasil
Relato de Viajante

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Pero de Magalhães Gandavo.

Tratado da Terra do Brasil:

história da província Santa Cruz,

a que vulgarmente chamamos

Brasil. Brasília: Senado Federal,

Conselho Editorial, 2008, pp.

129-131. 

Créditos

Pero de Magalhães Gandavo 

“Capítulo IX  

DO MONSTRO MARINHO QUE SE

MATOU 

NA CAPITANIA DE SÃO VICENTE,

ANO 1564 

(...)  

O retrato deste monstro é este que

no m do presente capítulo se

mostra, tirado pelo natural. Era

quinze palmos de comprido e

semeado de cabelos pelo corpo, e

no focinho tinha umas sedas muito

grandes como bigodes. 

Os índios da terra lhe chamam em

sua língua ipupiara, que quer dizer

demônio da água. Alguns como

este se viram já nestas partes, mas

acham-se raramente. E assim

também deve de haver outros

muitos monstros de diversos

pareceres, que no abismo desse

largo e espantoso mar se

escondem, de não menos

estranheza e admiração; e tudo se

pode crer, por difícil que pareça:

porque os segredos da natureza

não foram revelados todos ao

homem, para que com razão possa

negar, e ter por impossível as

cousas que não viu nem de que

nunca teve notícia.” 
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Do monstro marinho que se matou na Capitania de São Vicente, anno 1564
Desenho

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

“Do monstro marinho que se

matou na Capitania de Sam

Vicente, anno 1564”. História da

Província de Santa Cruz, de Pero

de Magalhães Gândavo (1575).

Apud. Carlos Alberto de Moura

Zeron. “Quem conta um conto

aumenta um ponto: o mito do

ipupiara, a natureza americana e

as narrativas da colonização do

Brasil”. Revista das Indias, 2000,

vol. LX, núm. 218, pp. 115. 

Créditos

Pero de Magalhães Gândavo  

Técnica

Desenho
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Newe Zeytung vom einem seltzamen Meerwunder so sich diss nechst verschinen
Desenho

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Mattheo Francken. “Newe

Zeytung vom einem seltzamen

Meerwunder so sich diss nechst

verschinen LXIIIJ”. In: Francisco

Leite de Faria. Os impressos

quinhentistas portugueses,

referentes exclusivamente ao

Brasil, Lisboa, Universidade de

Lourenço Marques, 1972. Apud.

Carlos Ziller Camenietzki; Carlos

Alberto de Moura Zeron. “Quem

conta um conto aumenta um

ponto: o mito do ipupiara, a

natureza americana e as

narrativas da colonização do

Brasil”. Revista das Indias, 2000,

vol. LX, núm. 218, pp. 119. 

Créditos

Mattheo Francken 

Técnica

Desenho



14f

Monstrum hermaphroditicum pedibus aquilinis
Desenho

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Ulysses Aldrovandi. Monstrorum

historiae, cum paralipomenis

historioe omnium animalium,

Bolonha, 1642. Apud. Carlos

Ziller Camenietzki; Carlos Alberto

de Moura Zeron. “Quem conta

um conto aumenta um ponto: o

mito do ipupiara, a natureza

americana e as narrativas da

colonização do Brasil”. Revista

das Indias, 2000, vol. LX, núm.

218, pp. 121. 

Créditos

Ulysses Aldrovandi 

Técnica

Desenho



14g

Prodomo Apologetico
Desenho

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Valentin Stansel. In: Giose o

PETRUCCI, Prodomo apologetico

alli studi chircheriani,

Amsterdam, 1677, pp. 141-143.

Apud. Carlos Ziller Camenietzki;

Carlos Alberto de Moura Zeron.

“Quem conta um conto aumenta

um ponto: o mito do ipupiara, a

natureza americana e as

narrativas da colonização do

Brasil”. Revista das Indias, 2000,

vol. LX, núm. 218, pp. 126. 

Créditos

Valentin Stansel 

Técnica

Desenho
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Marrom Claro
Arte urbana, site-speci c

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Éder Oliveira. Marrom claro.

Intervenção urbana, dimensões

não informadas, color., 2014.

Disponível em:

http://www.ederoliveira.net/inter

vencoes 

Créditos

Éder Oliveira  

 

 

Técnica

Pintura mural 

 

 

 

Dimensões

Dimensões não informadas 

 



15b

Sem título, Casa do Cactus
Pintura, site-speci c

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Éder Oliveira. Sem título. Site-

speci c, dimensões não

informadas, color. Casa do

Cactus, 2014. Disponível em:

http://www.ederoliveira.net/sites

peci c 

Créditos

Éder Oliveira.  

Técnica

Óleo sobre tela

Dimensões

Dimensões não informadas 
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Sem título, 31ª Bienal de São Paulo
Pintura, site-speci c

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Éder Oliveira. Sem título. Site-

speci c, dimensões não

informadas, color. 31ª Bienal de

São Paulo, 2014. Disponível em:

http://www.ederoliveira.net/sites

peci c 

Créditos

Éder Oliveira. 

Técnica

Óleo sobre tela 

 



16a

O Sexo Feminino, 07/09/1873 de setembro de 1873 - p.1
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Alcantilado: íngreme 

Sardônico: Sarcástico 

Mofa: escárnio, zombaria;

desdém. 

Chufa: gracejo, remoque, ditério,

mofa, zombaria. 

 

Origem

O Sexo Feminino. Anno 1, no. 1, 7

de setembro de 1873. Biblioteca

Nacional – Memória Digital BN.

Disponível

em: http://memoria.bn.br/DocRe

ader/hotpage/hotpageBN.aspx?

bib=706868&pag s=1&pesq=&u

rl=http://memoria.bn.br/docread

er 

 

 

 

Créditos

O Sexo Feminino



16b

O Sexo Feminino, 07/09/1873 de setembro de 1873 - p.2
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

O Sexo Feminino. Anno 1, no. 1, 7

de setembro de 1873. Biblioteca

Nacional – Memória Digital BN.

Disponível

em: http://memoria.bn.br/DocRe

ader/hotpage/hotpageBN.aspx?

bib=706868&pag s=1&pesq=&u

rl=http://memoria.bn.br/docread

er 

 

Créditos

O Sexo Feminino
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O Sexo Feminino em campanha pela emancipação da mulher (1873/1874)
Texto Acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Cecília Vieira do Nascimento.  O

Sexo Feminino em campanha

pela emancipação da mulher

(1873/1874). Dissertação de

Mestrado. Universidade Federal

de Minas Gerais, 2004, pp. 19-

21. 

Créditos

Cecília Vieira do Nascimento. 

 

 

“O jornal apresentava-se bem

fundamentado, como árduo

defensor das causas femininas. Sua

proprietária e redatora principal, a

professora D. Francisca Senhorinha

da Motta Diniz, contava com a

colaboração de suas duas lhas -

Albertina e Amélia Diniz - que

formavam, impulsionadas por

Senhorinha, o que se poderia

chamar de uma trindade feminina

em defesa dos interesses da

mulher. (...) 

    Embora imprimisse

originalidade argumentativa, O

Sexo Feminino apresentava-se

com diagramação muito próxima

da imprensa do período que,

raramente, ultrapassava quatro

páginas, com folhas tipografadas.

Sua tiragem alcançava média de

800 exemplares e, após os dez

primeiros números do semanário,

foram reimpressos outros 4000.

Uma quantidade signi cativa para

o período, sobretudo se

considerarmos o número de

leitores e leitoras em potencial,

assim como o da população de

Campanha. De uma população total

de 20.071 pessoas em Campanha,

apenas 1.458 sabiam ler e escrever

em 1872, ou seja, cerca de 7% da

população total, número pouco

superior à diminuta média

nacional, que era de 5,5% do total

da população, segundo dados do

Recenseamento daquele ano. O

Sexo Feminino atingia,

provavelmente, uma razoável

porcentagem da população

feminina local alfabetizada, assim

como um público fora dos limites

da cidade.” 
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Lei de 11 de agosto de 1827
Documento legal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Lente: aquele que lê, leitor;

professor de escola superior ou

secundária. Lente substituto: o

que exerce a cátedra no

impedimento do lente

catedrático. Livre-docente. Lente

catedrático: o que tem a

propriedade da cadeira que rege. 

Origem

Lei de 11 de agosto de 1827.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil

_03/leis/lim/lim-11-08-

1827.htm 

Créditos

Visconde de São Leopoldo 

Gra a Atualizada 

 

“(...) 

Art. 1.º - Criar-se-ão dois Cursos

de ciências jurídicas e sociais, um

na cidade de S. Paulo, e outro na de

Olinda (...)  

Art. 8.º - Os estudantes, que se

quiserem matricular nos Cursos

Jurídicos, devem apresentar as

certidões de idade, porque

mostrem ter a de quinze anos

completos, e de aprovação da

Língua Francesa, Gramática

Latina, Retórica, Filoso a Racional

e Moral, e Geometria. 

Art. 9.º - Os que frequentarem os

cinco anos de qualquer dos Cursos,

com aprovação, conseguirão o grau

de Bacharéis formados. Haverá

também o grau de Doutor, que será

conferido aqueles que se

habilitarem com os requisitos que

se especi carem nos Estatutos, que

devem formar-se, e só os que o

obtiverem, poderão ser escolhidos

para Lentes. 

Art. 10.º - Os Estatutos do

VISCONDE DA CACHOEIRA carão

regulando por ora naquilo em que

forem aplicáveis; e se não

opuserem à presente Lei. A

Congregação dos Lentes formará

quanto antes uns estatutos

completos, que serão submetidos à

deliberação da Assembleia Geral.

(...)" 
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Projeto de regulamento ou estatuto para o Curso Jurídico
Estatuto

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Nemide discrepante: sem

discrepância, unanimemente.

Emprega-se para designar que

uma resolução foi tomada em

comum por unanimidade de

votos. 

Origem

Projeto de regulamento ou

estatuto para o Curso Jurídico

pelo Decreto de 9 de Janeiro de

1825, organizado pelo

Conselheiro de Estado Visconde

da Cachoeira. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil

_03/leis/lim/lim-11-08-

1827.htm 

Créditos

Visconde da Cachoeira 

Gra a Atualizada 

 

“Projeto de regulamento ou

estatuto para o Curso Jurídico -

pelo Decreto de 9 de Janeiro de

1825, organizado pelo Conselheiro

de Estado Visconde da Cachoeira, e

mandado observar

provisoriamente nos Cursos

Jurídicos de S. Paulo e Olinda pelo

art. 10º desta lei. 

(...) 

CAPITULO XIII 

DO GRAU DE DOUTOR 

 

1º Se algum estudante jurista

quiser tomar o grau de Doutor,

depois de feita a competente

formatura, e tendo merecido a

aprovação nemide discrepante,

circunstância esta essencial,

defenderá publicamente várias

teses escolhidas entre as matérias,

que aprendeu no Curso Jurídico, as

quais serão primeiro apresentadas

em Congregação; e deverão ser

aprovadas por todos os

Professores. O Diretor e os Lentes

em geral assistirão a este ato, e

argumentarão em qualquer das

teses que escolherem. Depois disto

assentando a Faculdade, pelo juízo

que zer do ato, que o estudante

merece a graduação de Doutor, lhe

será conferida sem mais outro

exame, pelo Lente que se reputar o

primeiro, lavrando-se disto o

competente termo em livro

separado, e se passará a respectiva

carta. 

(...)” 

 



18c

Advogado: doutor por excelência
Artigo eletrônico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Carmem Leonardo do Vale

Poubel. Assessoria de

Comunicação da OAB/SC.

Disponível em: http://www.oab-

sc.org.br/noticias/artigo-

advogado-doutor-por-

excelencia/6725  

Créditos

Carmem Leonardo do Vale

Poubel 

“(...) nunca é demais relembrar; O

título de doutor foi concedido aos

advogados por Dom Pedro I, em

1827. Título este que não se

confunde com o estabelecido pela

Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases

da Educação), aferido e concedido

pelas Universidades aos

acadêmicos em geral. 

A Lei do Império de 11 de agosto de

1827: 'cria dois cursos de Ciências

Jurídicas e Sociais; introduz

regulamento, estatuto para o curso

jurídico; dispõe sobre o título

(grau) de doutor para o advogado'.

A referida Lei possui origem

legislativa no Alvará Régio editado

por D. Maria I, a Pia, de Portugal,

que outorgou o tratamento de

doutor aos bacharéis em direito e

exercício regular da pro ssão, e

nos Decreto Imperial (DIM), de 1º

de agosto de 1825, pelo Chefe de

Governo Dom Pedro Primeiro, e o

Decreto 17874A de 09 de agosto de

1827 que: 'Declara feriado o dia 11

de agosto de 1827'. Data em que se

comemora a criação dos cursos

jurídicos no Brasil. Os documentos

históricos encontram-se micro

lmados e disponíveis para

pesquisa na Biblioteca Nacional,

Rio de Janeiro/RJ. 

 

A Lei 8.906 de 04 de julho de 1994,

no seu artigo 87 (EOAB – Estatuto

da OAB), ao revogar as disposições

em contrário, não mencionou

especi camente a Lei Imperial, e

também não podia faze-lo, vez que

a mesma constitui o alicerce da

criação dos cursos jurídicos no

Brasil. Assim, a lei Imperial

estabelece que o título de Doutor é

destinado aos bacharéis em direito,

habilitados nos estatutos futuros.

Sendo assim, tecnicamente para

ostentar o título de Doutor, basta

possuir o título de bacharel em

direito e portar a carteira da OAB,

nos termos do regulamento em

vigor. 

(...) 

A condição de 'doutor', rmada

pela Lei Imperial é prerrogativa

pro ssional do Advogado, se dá em

razão das teses dos advogados

serem levadas a público, aos

tribunais, contestadas nos limites

de seus fundamentos, argumentos,

convencimento, e por m julgadas

à exaustão, quando ocorre o

transito em julgado da decisão. Se

con rmadas pela justiça, passam

do mundo das ideias, para o mundo

real, por força judicial. Não resta

dúvida que a advocacia possui o

teor da excelência intelectual, e por

lei, os pro ssionais que a exercem

devem ostentar a condição de

doutores. É o advogado, que

enquanto pro ssional do direito,

que deve a si mesmo o

questionamento interior de estar à

altura de tão elevada honraria, por

mérito, por capacidade e

competência, se distinto e justo na

condução dos interesses por Ele

defendidos, o que o faz diferente

dos demais pro ssionais.” 
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Fragmentos de história indígena na Amazônia colonial
Texto acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Munguba (ou monguba): fruto da

mungubeira, árvore nativa da

Amazônia usada para extração de

celulose e de bras para

fabricação de cordas.  

Paliçadas: cerca feita com estacas

apontadas e ncadas na terra.  

Coivara: quantidade de ramagens

a que se põe fogo nas roçadas

para desembaraçar o terreno e

adubá-lo com as cinzas,

facilitando a cultura; fogueira.  

Inter úvio: área elevada entre

dois cursos de água, duas bacias

hidrográ cas ou dois vales. 

 

Origem

Gloria Kok. “Fragmentos de

história indígena na Amazônia

colonial: ocupações, con itos e

deslocamentos no rio Madeira”.

In: Historia e arqueologia da

América indígena: tempos pré-

colombianos e coloniais.

Florianópolis: Editora da UFSC,

2017, pp. 312-314. 

Créditos

Gloria Kok.  

“Maior tributário do rio Amazonas,

o rio Madeira nasce nos Andes e é

formado por dois complexos

uviais, o Guaporé/Mamoré e o

Beni/Madre de Dios. Trata-se do

segundo maior rio do mundo em

volume de água e possui uma

extensão de mais de 3.200

quilômetros. Conhecido como rio

Cayari pelos indígenas que o

habitavam no século XVI, foi

rebatizado pelos europeus com o

nome de Madeira, dada a

abundância de troncos, sobretudo

de acaju e de munguba, que

utuavam em suas águas.  

No curso do baixo rio Madeira, 129

sítios arqueológicos mapeados

evidenciam não apenas o contexto

multiétnico e de desenvolvimento

cultural como também o caráter

contínuo de ocupação. 

(...) Entre a segunda metade do

século X e a primeira metade do

século XIII, guerras intertribais

ocuparam o cenário regional,

identi cadas pela construção de

sistemas defensivos com extensas

valas e paliçadas. (...) 

Para os arqueólogos, a importância

da região reside também no fato de

ter sido o provável centro de

difusão dos grupos tupis e

guaranis, bem como da

domesticação da pupunha e da

mandioca. (....) a partir do século

XVI, as sociedades indígenas da

bacia do rio Madeira possuíam

características uniformes: padrão

disperso de assentamento,

economia baseada na caça, coleta e

horticultura de coivara, com

predomínio da mandioca-doce,

ceramistas, consumidores de

chicha – cerveja feita do milho ou

da mandioca. 

Como observa Fernando de

Almeida, (...) havia dois tipos de

redes pré-coloniais: a primeira

relacionada a grupos ribeirinhos,

especializadas em trocas de longa

distância, que comercializavam

objetos desde as terras altas

andinas até a Amazônia Central

(...), e outra rede que conectaria os

grupos ribeirinhos e os grupos do

inter úvio. Durante o período

colonial, essas redes foram

interrompidas. Os europeus que

navegaram pelos rios da Amazônia

aludiram à existência de caminhos

uviais que conectavam aldeias e

“províncias” distantes numa vasta

rede ameríndia (...)

O primeiro europeu a noticiar a foz

do rio Madeira foi o frei da ordem

de São Domingo de Gusmão,

Gaspar de Carjaval, que

acompanhou o capitão Francisco

de Orellana, que partiu de Quito

com 200 espanhóis e

aproximadamente 4.000 índios em

expedição realizada entre 1541 e

1542. [Carjaval observou:]

'Não tínhamos navegado nem 4

léguas, quando vimos pela margem

direita aparecer um grande e

poderoso rio maior ainda do que

aquele que nós estávamos, e por

ser tão grande denominamo-lo Rio

Grande. Nele levantaram-se mais

de cinco mil índios com as suas

armas, e começam a dar gritos e a

desa ar-nos a bater com armas

umas nas outras, fazendo um tal

ruído que parecia que o rio vinha

abaixo.' 

(...) 

Em 1653, o bandeirante Raposo

Tavares, ao navegar pelo rio

Madeira, observa densos

povoamentos em suas margens: 

Quinze dias depois de iniciada a

viagem pelo rio (...) não houve um

dia em que não vissem algumas



[povoações], e geralmente viam

muitas todos os dias. Eles viram

cidades com 300 cabanas (...) com

muitas famílias vivendo em cada

uma delas. Calcularam que em uma

delas residiam 150 mil almas. 

Assim, podemos dizer que até

meados do século XVII os relatos

europeus estão em consonância

com os dados arqueológicos

obtidos no rio Madeira: aldeias

extensas e praticamente contínuas

locadas nas margens, grande

densidade populacional,

diversidade de línguas e

belicosidade dos povos que viviam

na região”. 
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Minha vida de menina
Literatura

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Cagaiteiras: tipo de árvore

comum no cerrado, sendo

encontrada principalmente nos

estados de Minas Gerais, Bahia,

Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Arapuar: regionalismo para car

zangado ou irritar-se. 

 

 

Observações

Personagens:  

Nhonhô: Joãozinho, irmão da

narradora 

Bibiana: Filha de tio Geraldo 

Zezé: Filho de tio Geraldo 

 

Origem

Helena Morley. Minha vida de

menina. São Paulo: Companhia

de Bolso, 2017, pp. 87-89. 

Créditos

Helena Morley 

“Quarta-feira, 27 de setembro

 

Mamãe chegou de Santa Bárbara,

jantou na Chácara e viemos para

casa. 

Ela trouxe uma rapadura muito

grande de doce de cidra, uma lata

de doce de leite, um cacho de

bananas-da-terra, um feixe de

caninhas dedo-de-moça, um vidro

de cagaiteiras curtidas e pés de

moleque. Quanta coisa boa! Foi até

bom ela ter ido.

Dormimos ontem tarde porque

mamãe levou a noite toda até as

onze horas contando as coisas dos

lhos de tio Geraldo. Meu tio nunca

fala em coisas de grandeza. Donde

lhes vem tanta bobagem à cabeça?

Meu pai diz que é porque eles

nasceram senhores de muita

escravatura e sempre adulados:

‘Minha Sinhá para aqui, meu Sinhô

pra acolá’ e isto é que estragou a

família; que tio Geraldo também

pensa que é grande, mas é mais

velho e não é tão idiota. Todos os

parentes vão à casa dele, mas ele

não vai à casa de nenhum. Ele não

pode passar sem meu pai; mas eu

queria ver, se meu pai adoecesse,

se ele vinha lhe fazer companhia o

dia inteiro como meu pai faz a ele.

Mamãe fala isso todo dia mas meu

pai não atende. Então mamãe diz:

‘É a cachaça de seu pai; deixa. É

melhor do que se ele bebesse’. 

Mamãe contou que na Santa

Bárbara, quando iam para a Água

Quente de manhã, Bibiana fazia

uma trouxa das toalhas e das

roupas e dizia a Nhonhô: ‘Toma,

Joãozinho, leva; você gosta’.

Mamãe não se importava. Meus

irmãos são criados no trabalho.

Meu pai diz que na Inglaterra não

há negros e são os brancos que

trabalham. Diz que um homem do

povo, se for inteligente,

trabalhador e direito, pode chegar

a ser ministro da Rainha. 

Mamãe diz que ela ia deixando

Nhonhô fazer tudo e até gostava,

pra ele não car preguiçoso. Era o

dia inteiro: ‘Joãozinho vai buscar

isto; Joãozinho vai buscar aquilo’, e

mamãe deixava. 

Um dia foram passear à fazenda de

Seu João Pereira. Ele tratou a todos

muito bem, levou ao engenho para

beberem garapa e agradou muito.

Na saída trouxe um feixe de

caninhas para os meninos e disse:

‘Quem leva isto?’. Como era cana,

que todos ambicionavam, os outros

quiseram levar. As irmãs estavam

longe. Zezé pôs o feixe de canas na

cabeça e vieram contentes. Quando

toparam com as irmãs é que foi a

coisa. Bibiana por ser a mais velha

é que manda em todos. Bibiana

gritou: ‘Que é isso, Zezé? Você de

feixe na cabeça como um negrinho

de senzala? Larga isso aí já! Dá ao

Joãozinho para carregar’. Nhonhô

pegou o feixe e pôs na cabeça. 

Se fosse meu pai que estivesse

perto, ele não se importaria. Mas

mamãe também foi criada com

muito escravo. Vovô era rico e

tinha grande escravatura. Quando

ouviu falar em negrinhos de

senzala, mamãe diz que ela

arapuou e gritou para Nhonhô:

‘Larga isso aí já! Se eles não

querem ser negrinhos de senzala,

você é que há de ser?’. E

acrescentou: ‘E que sabendo, de

hoje em diante você não será mais

criado de ninguém! Já chega!’. 



Parece que estou vendo mamãe, na

hora da fúria, falando assim. É a

coisa mais rara da vida mamãe ter

raiva; mas eu já vi uma vez e estou

vendo a coisa como foi lá. 

Mamãe diz que a antipatia entre

eles cou. Quando ela chegou em

casa, ainda com raiva, meu pai

disse: ‘Para que essa raiva toda? O

nosso João é um inglesinho

perfeito; não pode parecer

negrinho de senzala’. E tornou a

mandar Nhonhô fazer tudo como

antes, buscar leite na fazenda e

tudo o mais.”
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“Houve uma época em que os

deuses parecem ter sido

geométricos num canto da

Amazônia, o leste do Acre, perto da

divisa com a Bolívia. E essa época

provavelmente começou bem antes

do que se pensava. Doze datações

por radiocarbono feitas em

diferentes setores de três sítios

arqueológicos dessa região

sinalizam que a construção dos

chamados geoglifos – grandes

desenhos escavados no solo da

oresta por uma cultura pré-

colombiana ainda não

determinada, admiradora das

linhas retas de quadrados e

retângulos e dos traços

arredondados de círculos e elipses

– teve início há no mínimo 2 mil

anos [...] 

Feita a partir de restos de carvão

queimado encontrados numa

camada geológica rica em pedaços

de cerâmica, um indicativo de que

houve ali alguma presença

humana, a nova série de datações

também sugere que os

desconhecidos autores dos

geoglifos podem ter desaparecido

antes da chegada dos europeus nas

Américas [...] 

A idade dos desenhos geométricos,

moldados no solo amazônico por

meio da retirada de grandes

quantidades de terra, não é o único

ponto em revisão. A função

primordial desses sítios, que

podem apresentar mais de um tipo

de geoglifo e vestígios de antigas

estradas, também está em aberto.

Desde os anos 1970, quando partes

do Acre começaram a ser

desmatadas por atividades

agropecuárias e foram avistados os

primeiros geoglifos em pontos até

então cobertos pela oresta, os

pesquisadores se indagam por que

os antigos habitantes da região

esculpiram círculos e quadrados

em baixo-relevo no solo. A

hipótese inicial de que as

construções, cujos contornos são

formados por valas contínuas

abertas no terreno, poderiam ter

tido funções defensivas,

semelhantes à de um forte, parece

fazer cada vez menos sentido.

Escavações recentes feitas em

quase uma dezena de sítios do Acre

associados à ocorrência dos

desenhos sinalizam que esses

lugares não foram usados

prioritariamente como moradia

por povos antigos. Como uma

espécie de praça tribal, a área

interna dos geoglifos deve ter sido

utilizada para cerimônias [...] 

A tecnologia aeroespacial tem sido

uma aliada dos arqueólogos na

tarefa de localizar e estudar os

sítios amazônicos com geoglifos.

Estar um pouco longe e acima dos

desenhos, dentro de um avião ou

tendo como olhos as lentes de um

satélite, facilita o trabalho de

procura das grandes guras

geométricas em meio a áreas

desmatadas (se há oresta esse

expediente não funciona) [...] Com

o emprego dessas ferramentas de

prospecção remota, a quantidade

de sítios conhecidos com geoglifos

deu um salto: saiu de 32 em 2005,

chegou a 150 dois anos mais tarde e

hoje está na casa dos 300. Esses são

os números relativos ao Acre, que

parece ter sido a região onde os

desenhos se concentram e podem

se espalhar por uma porção do

estado com uma área de 25 mil

quilômetros quadrados, 16 vezes o

tamanho da cidade de São Paulo.

Nos estados vizinhos do Amazonas

e de Rondônia e também na Bolívia

foram identi cadas áreas com



geoglifos por essa metodologia

[...]” 
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