
Leia um trecho do livro “Orfeu de Carapinha”, da historiadora Elciene Azevedo. 

Escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 

Documento 23

O Rábula da Liberdade
Texto acadêmico

(A) A discussão entre Gama e Aguiar apresenta-se em termos metafóricos e

irônicos, que buscam demarcar, por meio da agressão indireta, os espaços de

poder que envolvem a relação senhor-escravo.

(B) Ao sugerir que Narciso deveria reagir contra a agressão que sofreu, Gama

confere-lhe a autonomia que o senhor tentou cercear.

(C) O documento apresenta a discussão travada entre Luiz Gama e Rafael Tobias

de Aguiar em artigos publicados em jornais da capital paulista, sobre castigos

aplicados ao pardo Narciso.

RASCUNHO

(D) Embora se coloque publicamente contra a ação de Rafael Tobias de Aguiar,

Luiz Gama teve que recuar diante do direito do senhor em castigar seus escravos.

23 / Questão

23 / QUESTÃO



A fotogra a registra a turma de formandos da Faculdade de Medicina da Bahia

no ano de 1926. A partir do documento e de seus conhecimentos sobre o tema,

escolha uma alternativa. 

 

Alternativas

 
 

Documento 24

Turma de formandos da Faculdade de
Medicina da Bahia, 1926

Fotogra a

(A) Na segunda vez em que foi presa, Nise da Silveira permaneceu no Presídio

Frei Caneca, no Rio de Janeiro, entre 1936 a 1944, tendo ali falecido.

(B) Nise, presa por suas liações comunistas durante a Era Vargas, viu

semelhanças entre a experiência do cárcere e a do hospício, o que impactou sua

forma de encarar e cuidar dos pacientes.

(C) Nise da Silveira é a única mulher na foto de formandos da Faculdade de

Medicina da Bahia em 1926.

(D) Nise da Silveira foi uma psiquiatra alagoana conhecida por se manifestar

contra práticas compulsórias utilizadas em pacientes diagnosticados com doenças

mentais ou distúrbios psíquicos.

Conteúdo adicional

Entrevista concedida por Nise da
Silveira à Luiz Gonzaga Pereira
dos Santos em 1994

https://drive.google.com/open?
id=10vK4m0dzOKizCWyjG6M0
ZAd0d0N17pMw

Nise Silveira vida e obra

http://www.ccms.saude.gov.br/
nisedasilveira/uma-psiquiatra-
rebelde.php

Nise O Coração da Loucura

https://youtu.be/tlrUaDLcRJQ

24 / Questão

24 / QUESTÃO

https://drive.google.com/open?id=10vK4m0dzOKizCWyjG6M0ZAd0d0N17pMw
http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/uma-psiquiatra-rebelde.php
https://youtu.be/tlrUaDLcRJQ


A partir da leitura do documento e dos seus conhecimentos sobre o tema,

escolha uma alternativa. 

 

Alternativas

 
 

Documento 25

Lampião da Esquina, 12/05/1979
Jornal

(A) Apesar de ter as questões da comunidade homossexual como pautas centrais,

a linha editorial do jornal as relacionava com as demandas de outros grupos.

(B) "Lampião da Esquina" é considerado o primeiro jornal gay a circular

nacionalmente no Brasil.

(C) Ao a rmar que a maioria “também faz xixi”, o autor universaliza as

demandas da comunidade homossexual.

(D) Aguinaldo Silva denuncia a estigmatização do homossexual na sociedade e

como essa discriminação interdita seu direito à cidade.

Conteúdo adicional

Lampião da Esquina

http://www.grupodignidade.org
.br/projetos/lampiao-da-
esquina/

25 / Questão

25 / QUESTÃO

http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/


Leia os trechos de um artigo de Eliane Brum para o jornal "El País" e escolha

uma alternativa.

 

Alternativas

 

Documento 26

Como fabricar monstros
Jornal

(A) A criação de monstros ctícios para canalizar o ódio e medo da população

auxilia a diminuir as tensões e criar condições para a paz social.

(B) A criação de “monstros” a partir da instrumentalização de medos, em

momentos de crise, é uma estratégia política.

(C) O tema da perseguição das artes pelos nazistas é discutido no documentário

"A Arquitetura da Destruição", de Peter Cohen, que mostra como o nazismo se

consolidou.

(D) O texto argumenta que enquanto muitos dos apoiadores do nazismo

permaneceram no anonimato, a internet possibilitará identi car no futuro muitas

das posturas assumidas publicamente pelos internautas.

26 / Questão

26 / QUESTÃO



Observe o documento:  

Sobre a caricatura, de autoria de Raul Pederneiras, podemos a rmar que: 

 

Alternativas

 

Documento 27

Armazém de Pancadas
Caricatura

(A) Na caricatura a palavra “armazém” pode representar um catálogo de vendas,

ou depósito, onde se encontram diversos tipos de pancadas.

(B) Hoje “pancadão” é um termo usado para denominar o baile funk, e tem

origem na gíria dos anos 1930, usada para designar jovens contestadores dos

padrões de comportamento vigentes na sociedade.

(C) O sentido das palavras assim como os sentidos do humor variam conforme a

época.

(D) O autor apresenta, de forma humorística, os diversos usos de uma mesma

palavra, através de ilustrações e textos.

27 / Questão

27 / QUESTÃO



Leio o texto:

 

Veja duas imagens de indivíduos com dentes modi cados: 

 

 

Escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 
 

Documento 28a

Dentes intencionalmente modi cados
Texto Acadêmico

Documento 28c

Dentes Modi cados
Fotogra a

(A) As investigações arqueológicas sobre as modi cações intencionais de dentes,

realizadas em corpos de escravizados do período colonial, revelam um mapa da

presença de diferentes etnias africanas que foram trazidas forçosamente ao

território.

(B) As práticas culturais que contam a história de afrodescendentes nas Américas

sofreram transformações e foram incorporadas às dinâmicas locais, o que

também lhes proporcionou longevidade em alguns casos.

(C) Os estudos referentes à escravidão podem ser pensados a partir de uma

perspectiva comparada entre países do continente americano, ainda que as

experiências de cada região sejam especí cas.

(D) As pesquisas sobre os diferentes signi cados culturais atribuídos às

modi cações dentárias de escravizados são importantes para a identi cação das

etnias africanas trazidas aleatoriamente ao continente e que tiveram os costumes

apagados pela imposição cultural dos colonizadores.

Conteúdo adicional

Arcadas Dentárias 
 Fotogra a

Limado dental, etnia
Mentawai  Fotogra a

DOC 28b

DOC 28d

28 / Questão

28 / QUESTÃO

https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/prova/onhb10_teste_1/documentos?d=fase_3,d28b
https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/prova/onhb10_teste_1/documentos?d=fase_3,d28d


O trecho abaixo é parte de "Clarice – uma vida que se conta", biogra a da

autora Clarice Lispector publicada em 1995 por Nádia Battella Gotlib.

A partir da leitura do trecho acima, podemos a rmar que:

 

Alternativas

 

Documento 29

Clarice – uma vida que se conta
Biogra a

(A) A biogra a de Clarice Lispector é um exemplo de como histórias podem ser

reconstruídas também a partir das lacunas e dos silêncios.

(B) Relatos orais e documentos o ciais são algumas das fontes que podem ser

utilizadas por pesquisadores para reconstruir trajetórias de vida.

(C) A busca pela reconstrução de uma identidade ucraniana é marca importante

das primeiras produções literárias de Clarice Lispector.

(D) O momento em que a família Lispector chega ao Brasil marca uma in exão

nas levas migratórias; aos grupos anteriores de italianos e alemães, vieram se

somar imigrantes vindos do Japão e do Leste Europeu.

29 / Questão

29 / QUESTÃO



Observe as capas e contracapas de disco e leia o depoimento:

 

Alternativas

 
 

Documento 30a

Se não fosse o samba..., 1989
Capa de disco

Documento 30b

Eu não sou santo, 1990
Capa de disco

Documento 30c

Do Valongo à Favela
Depoimento

(A) As imagens retratam cenas inspiradas em imagens cotidianas e religiosas,

tendo como pano de fundo a favela, e protagonizadas por Bezerra da Silva.

(B) A gura do malandro, presente na música brasileira, possui características

uidas e normalmente associadas à criminalidade, oscilando entre a condenação

e a redenção.

(C) Bezerra da Silva foi um sambista que musicou experiências cotidianas das

periferias, morros e favelas do Rio de Janeiro, dando destaque à realidade urbana

marginalizada.

(D) A malandragem suspende os arranjos sociais vigentes, aproximando a

legalidade da ilegalidade e profanando símbolos sagrados.

Conteúdo adicional

Onde a coruja dorme

https://www.youtube.com/watc
h?v=fSs0X1RPLuU

30 / Questão

30 / QUESTÃO

https://www.youtube.com/watch?v=fSs0X1RPLuU


As capas de jornal abaixo foram publicadas em 1975. Observe as imagens e

responda à questão. 

 

Alternativas

 
 

Documento 31a

Notícias Populares, 11/05/1975
Jornal

Documento 31b

Notícias Populares, 18/05/1975
Jornal

(A) A história do "bebê diabo" foi um artifício por meio do qual os redatores do

"Notícias Populares" buscaram formular uma crítica velada ao regime ditatorial

em vigor, associando a situação social do país a uma imagem apocalíptica.

(B) As capas do jornal "Notícias Populares" apresentam uma grande diversidade

temática, organizada a partir da sobreposição de diferentes imagens e textos.

(C) A história do "bebê diabo", narrada entre maio e julho de 1975 no jornal

"Notícias Populares", teve grande repercussão na sociedade da grande São Paulo,

tendo sido posteriormente desmentida pelos redatores do periódico.

(D) A disposição das imagens e dos textos na capa do "Notícias Populares" revela

uma estratégia discursiva da mídia impressa, por meio da qual assuntos de

âmbitos e veracidade distintos são interpostos e apresentados como fatos.

Conteúdo adicional

F5

http://fotogra a.folha.uol.com.
br/galerias/18556-bebe-
diabo#foto-310175

31 / Questão

31 / QUESTÃO

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/18556-bebe-diabo#foto-310175


Observe os documentos:

Com base nos documentos e em seus conhecimentos, selecione a alternativa: 

 

Alternativas

 
 

Documento 32a

Placa Cemitério dos Imigrantes
Fotogra a

Documento 32b

Homenagem aos Afro-Brasileiros
Transcrição de Placa

Documento 32c

Notícias do Dia, 17/11/2011
Jornal

(A) A placa inaugurada no cemitério traz informações sobre negros ali enterrados

incluindo os nomes, idades com que faleceram, quem eram seus proprietários e a

suposta causa mortis. Está baseada em documentos encontrados por

historiadores.

RASCUNHO

(B) A inauguração da placa em 2009 e as comemorações que se seguiram dão

uma dimensão plural e inclusiva à celebração da memória dos mortos enterrados

no cemitério.

(C) O cemitério é conhecido como “Cemitério dos Imigrantes” por reconhecer que

tanto os enterrados de origem europeia quanto os negros escravizados são

estrangeiros que imigraram para o Brasil.

(D) O cemitério dos imigrantes em Joinville foi reconhecido, ainda na década de

1960, como patrimônio nacional, por ser considerado um marco na cidade e

importante para a valorização da memória da imigração.

Conteúdo adicional

Nós difíceis de desatar

http://periodicos.univille.br/ind
ex.php/RCCult/article/view/369
/457

32 / Questão

32 / QUESTÃO

http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/view/369/457


Observe os documentos:

De acordo com os documentos e seus conhecimentos, escolha uma das

alternativas:

 

Alternativas

 
 

Documento 33a

Ficha de Censura
Ficha

Documento 33b

Parecer da Censura I
Parecer

Documento 33c

Parecer da Censura II
Parecer

(A) A censura era construída a partir de apreciações técnicas e morais de uma

obra. No lme em questão há divergência dos censores sobre aspectos técnicos,

mas consenso sobre sua imoralidade.

(B) Os documentos são compostos por textos datilografados e recebem, também,

intervenções feitas à mão, que vão desde assinaturas até correções e alterações

do texto original.

(C) Segundo longa-metragem e uma das obras mais importantes da carreira do

cineasta Glauber Rocha, "Deus e o Diabo na Terra do Sol" é considerado um

marco no Cinema Novo.

(D) Pareceres negativos à exportação do lme zeram com que ele não

conseguisse ultrapassar as fronteiras nacionais, recebendo, portanto, o rótulo de

obra regionalista.

Conteúdo adicional

Memória da censura no cimena
brasileiro

http://www.memoriacinebr.co
m.br/

33 / Questão

33 / QUESTÃO

http://www.memoriacinebr.com.br/


Nesta tarefa, fornecemos a vocês

documentos históricos. 

Vocês já os conhecem, pois

apareceram em nossas questões até

esse momento.  

Sua tarefa é organizá-los de duas

formas: 

 

1) Dentro de uma linha de tempo

histórico de produção: coloque cada

documento dentro da época a que

pertence, ou seja, a época em que foi

originalmente escrito ou produzido.  

2) Dentro de uma linha de tempo

histórico do tema abordado: coloque

cada documento dentro da época a

que se refere, ou seja, a época sobre a

qual fala o documento. Observe que

um documento pode falar de um

século especí co ou abordar períodos

mais amplos. 

 

Para organizá-los, basta selecionar

dentre a lista fornecida o período

histórico que considera correto. 

Atenção!

O sistema não permite o envio da

tarefa a menos que todos os

documentos estejam relacionados

ao seu século de produção e ao

século a que se refere. 

É necessário con rmar a

organização dos documentos depois

que a sua equipe terminar a tarefa.

Ao clicar em “Salvar Rascunho” o

trabalho ca salvo em modo

rascunho, e mesmo que você saia

da página da Olimpíada e retorne

depois, o rascunho estará salvo e

disponível. 

 

O envio de nitivo ocorre apenas

quando a equipe clicar em “Entregar a

questão”. Após clicar em “Entregar a

questão” nenhuma alteração poderá

ser feita. Por isso só clique em

“Entregar a questão” após ter

organizado todos os documentos e ter

certeza de que deseja nalizar a

tarefa. 

 

Atividade de
ordenação de
documentos
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Todos juntos
Música

#1

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 02

A galinha
Música

#2

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 03

Duas faces de um mito
Revista

#3

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 04

Lei de 16 de dezembro

de 1830
Documento Legal

#4

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

34 / Tarefa
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Elixir Doria
Propaganda
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SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 06a

O Rufar dos Tambores

1
Fotogra a

#6

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 06b

Rufar dos Tambores II
Fotogra a

#7

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 07

Lei de 15 de outubro de

1827
Documento legal

#8

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 08

Castigos

Lancasterianos, 1829
Manual
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SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 09

Relatório Figueiredo
Relatório

#10

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 10

Apoie a Nova

Previdência e garanta a

aposentadoria para

todos. Reforma Já!
Propaganda

#11

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 12

A Carne
Música

#12

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE
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Documento 13a

Projeto revela parte da

cidade submersa no

Lago Paranoá
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#13
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SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 13b

Uma cidade encantada
Depoimento

#14

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 14a

Carta fazendo a

descripção das

innumeras coisas

naturais
Carta
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SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO
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Documento 14b

Tratado Descritivo do

Brasil em 1587
Tratado

#16
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Documento 14c

Tratado da Terra do

Brasil
Relato de Viajante

#17

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO
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Documento 14d

Do monstro marinho

que se matou na

Capitania de São

Vicente, anno 1564
Desenho

#18

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 14e

Newe Zeytung vom

einem seltzamen

Meerwunder so sich

diss nechst verschinen
Desenho

#19

SÉCULO EM QUE FOI PRODUZIDO
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Monstrum

hermaphroditicum

pedibus aquilinis
Desenho
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Todos juntos
Música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Enriquez - Bardotti - versão

Chico Buarque/1977. 

OS SALTIMBANCOS 

Gravadora: Philips 

Catálogo: 6349 321

Ano: 1977 

Letra disponível

em: https://www.letras.mus.br/

os-saltimbancos/275214/

Créditos

Enriquez - Bardotti  

"Uma gata, o que é que tem? 

- As unhas 

E a galinha, o que é que tem? 

- O bico 

Dito assim, parece até ridículo 

Um bichinho se assanhar 

E o jumento, o que é que tem? 

- As patas 

E o cachorro, o que é que tem? 

- Os dentes 

Ponha tudo junto e de repente

vamos ver o que é que dá 

 

Junte um bico com dez unhas 

Quatro patas, trinta dentes 

E o valente dos valentes 

Ainda vai te respeitar 

 

Todos juntos somos fortes 

Somos echa e somos arco 

Todos nós no mesmo barco 

Não há nada pra temer 

- Ao meu lado há um amigo 

Que é preciso proteger 

Todos juntos somos fortes 

Não há nada pra temer 

 

Uma gata, o que é que é? 

- Esperta 

E o jumento, o que é que é? 

- Paciente 

Não é grande coisa realmente 

Prum bichinho se assanhar 

E o cachorro, o que é que é? 

- Leal 

E a galinha, o que é que é? 

- Teimosa 

Não parece mesmo grande coisa 

Vamos ver no que é que dá 

 

Esperteza, Paciência 

Lealdade, Teimosia 

E mais dia menos dia 

A lei da selva vai mudar 

 

Todos juntos somos fortes 

Somos echa e somos arco 

Todos nós no mesmo barco 

Não há nada pra temer 

- Ao meu lado há um amigo 

Que é preciso proteger 

Todos juntos somos fortes 

Não há nada pra temer 

 

E no entanto dizem que são

tantos 

Saltimbancos como somos nós." 
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A galinha
Música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Enriquez - Bardotti – versão

Chico Buarque/1977

OS SALTIMBANCOS

Gravadora: Philips 

Catálogo: 6349 321

Ano: 1977 

Letra disponível

em: https://www.letras.mus.br/

os-saltimbancos/275208/

Créditos

Enriquez - Bardotti  

"Todo ovo 

Que eu choco 

Me toco 

De novo 

Todo ovo 

É a cara 

É a clara 

Do vovô 

 

Mas quei 

Bloqueada 

E agora 

De noite 

Só sonho 

Gemada 

 

A escassa produção 

Alarma o patrão 

As galinhas sérias 

Jamais tiram férias 

'Estás velha, te perdôo 

Tu cas na granja 

Em forma de canja' 

 

Ah !!! é esse o meu troco 

Por anos de choco??? 

Dei-lhe uma bicada 

E fugi, chocada 

 

Quero cantar 

Na ronda 

Na crista 

Da onda 

 

Pois um bico a mais 

Só faz mais feliz 

A grande gaiola 

Do meu país" 
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Duas faces de um mito
Revista

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Bruno Feitler. “Duas Faces de

um mito”. Revista Nossa

História. Rio de Janeiro, Agosto

de 2004, pp. 48-51. Disponível

em:

https://www.academia.edu/363

1885/Branca_Dias_as_duas_f

aces_de_um_mito  

Créditos

Bruno Feitler.  

“Processada pela Inquisição no

século XVI, Branca Dias inspirou

peças teatrais e romances que a

transformaram num

personagem-símbolo na luta

contra a intolerância 

Há duas Brancas Dias: uma real,

outra imaginária. A primeira

pode ser conhecida

consultando-se os documentos

históricos e os estudos já escritos

a seu respeito; a outra está nos

romances e peças de teatro

inspirados na personagem real.

O problema é que muitas vezes

as duas Brancas se confundem, e

a ccional toma o lugar da

original. (...) Em 1929, o

historiador Rodolpho Garcia, ao

escrever a introdução à Primeira

visitação do Santo Ofício às partes

do Brasil, desfaria

de nitivamente o engano, mas

nem por isso Branca Dias

deixaria de continuar inspirando

os ccionistas e certos autores

de obras supostamente

históricas. 

A personagem real nasceu em

Viana da Foz do Lima, em

Portugal, por volta de 1515, e

morreu provavelmente em 1558

na capitania de Pernambuco,

para onde migraram muitos

cristãos-novos. Enquanto seu

marido, Diogo Fernandes,

instalava-se em Pernambuco,

montando um engenho na

sesmaria que lhe havia sido

concedida às margens do rio

Camaragibe, Branca, que havia

permanecido em Portugal, era

denunciada e presa pela

Inquisição.

Acusada de "judaísmo" (a

prática de ritos judaicos) pela

própria mãe e por uma irmã, que

já se encontravam presas,

Branca admitiu a dita heresia,

sendo assim libertada, em 1545,

após renegar seus erros perante

os inquisidores e cumprir as

penas que lhe foram impostas.

Foi em algum momento entre

este ano e 1551 que ela veio para

o Brasil com seus lhos, talvez

como fugitivos, uma vez que a

limitação de movimento era

normalmente aplicada às

pessoas condenadas pela

Inquisição. 

Com a morte do marido, além de

administrar a parcela que

restava do engenho de

Camaragibe (...) Branca manteve

em sua casa na Rua Palhares, em

li d j d d lh

uma escola para ensinar

meninas a cozinhar, bordar e

fazer rendado. Mal imaginava

que, trinta anos depois, já morta,

suas ex-alunas a denunciariam

ao visitador inquisitorial por

práticas judaizantes no Brasil.

Como os inquisidores não

consideraram as denúncias

su cientes, a memória de Branca

não foi maculada, nem seus

ossos precisaram ser

desenterrados, como costumava

acontecer nos casos de acusações

póstumas. (...)

O mito não tardou a se formar. Já

na virada do século XVII para o

XVIII, dizia-se em Recife que os

ossos de Branca Dias haviam

sido levados de Pernambuco e

queimados ‘por ordem do Santo

Ofício’. Embora não fosse

verdade, esses boatos revelam

que a Branca Dias judaizante e

cristã-nova continuava viva na

memória da população, sua

lenda se formando (...)

Outros registros sobre a tortuosa

trajetória da personagem só são

conhecidos a partir de 1879,

quando foi publicado o ‘drama

histórico’, hoje perdido

i i l d i d



Apipucos, a primeira de uma série

de reinterpretações ccionais da

sua história. A autora, Joana

Maria de Freitas Gamboa, situa-

o na época da Guerra dos

Mascates – célebre con ito entre

os comerciantes do Recife e os

proprietários de terra de Olinda

ocorrido de 1710 a 1715 – e conta

a história de uma judia rica que,

temendo a Inquisição, jogou toda

a sua fortuna em prata num

a uente do Camaragibe, que

cou então conhecido como o

riacho da Prata. Este primeiro

romance inspirado na história de

Branca Dias deslocou a

protagonista no tempo – de ns

do século XVI para o começo do

XVIII. Ela depois se deslocaria no

espaço, pois segundo um texto

não muito posterior, publicado

na Gazeta do Sertão de Campina

Grande, o drama se passava na

Paraíba. 

Em 1905 e 1922, foram

publicados mais dois títulos,

igualmente baseados na

personagem. O primeiro, o Livro

de Branca Dias, de José Joaquim

de Abreu (...) des ava uma

biogra a imaginária da rica e

bela judia nascida na Paraíba em

1734 e queimada pela Inquisição

em 1761. O segundo intitulava-se

O algoz de Branca Dias. Quase

cinquenta anos depois, em 1966,

o teatrólogo Dias Gomes, com a

peça O Santo Inquérito, que

resultaria também numa

radionovela e num lme,

tornaria a personagem

conhecida do grande público.

Ainda recentemente, em 1993,

José Jo lly publicava Nos tempos

de Branca Dias, a rmando a

veracidade de sua história, e isso

através do estudo dos textos

anteriores sobre a personagem,

dando-lhes – para alguns

erradamente – o valor de

documentos. No eco da vida de

Branca Dias, também se pode

incluir a minissérie A Muralha,

em que a bela Letícia Sabatella,

cantando em hebraico e

perseguida pelo terrível

inquisidor, seria mais uma

referência.

Alguns perguntam se não houve,

de fato, duas Brancas diferentes,

uma no século XVI, em

Pernambuco, outra no século

XVIII, na Paraíba. Apesar de

existirem outras mulheres com

este nome processadas pela

Inquisição, nenhuma delas o foi

na Paraíba em meados do século

XVIII, onde o mito é situado. Sua

localização nesta capitania, nos

anos 1720 e 1730, pode ser um

resquício da história trágica de

um importante grupo de

cristãos-novos locais presos pela

Inquisição. Uma destas

paraibanas, chamada Guiomar

Nunes, foi queimada (após ter

id d i é

enforcada, como acontecia com

quem dizia querer ‘morrer na lei

de Cristo’) em Lisboa, em 1731.

Embora cristã-nova, ela não

descendia de Branca Dias, nem

tinha a mesma condição social

da mestra de Olinda.

Como entender a permanência

de Branca e o esquecimento de

Guiomar?  Como explicar o mito

de Branca Dias? Isto talvez se

deva ao fato desta ter sido uma

personagem dos tempos iniciais

da colonização e ter, devido a

laços familiares, deixado sua

descendência e sua memória na

elite local. Outra razão seria a

perpetuação da personagem

pelos maçons, que chegaram a

dar seu nome à loja paraibana,

fundada em 1918. Esta

incorporação pelos maçons da

gura de Branca Dias não

ocorreu pelo fato de Branca ter

sido cristã-nova ou judaizante,

mas por ela ter sido perseguida

pela Inquisição, símbolo maior

do obscurantismo, da repressão

e da censura. Embora a trama de

Santo Inquérito se passe na

Paraíba dos anos 1750, a peça foi

escrita em 1966, já sob a

repressão da ditadura militar. Ela

remete a qualquer situação de

opressão e descreve as relações

entre oprimidos e os donos do

poder, que impõem aos

primeiros as suas leis. 

d il



exemplarmente a associação

entre a história de Branca Dias e

a maçonaria, Aprovada pela

censura em 20 de novembro de

1930 e arquivada na seção de

manuscritos da Biblioteca

Nacional (Coleção ‘Teatro

Censura’), mostra as razões da

adoção desta personagem pela

sociedade maçônica. Nesta peça,

intitulada simplesmente Branca

Dias e quali cada pelo autor,

Honório Rivereto, como

‘tragedia psychica’, a

protagonista tem um papel

fortemente político,

simbolizando ‘os oprimidos de

pensamento’. A história se passa

na época da presença holandesa

no Brasil (1630-54), quando

houve liberdade religiosa para os

judeus. Um dos o ciais batavos,

conhecido como ‘propagador do

neocristianismo’ (doutrina

formulada pelo autor da peça nos

moldes do espiritismo e que

implica ‘a necessidade de

progresso moral da humanidade

terrestre’) e mestre, isto é,

mentor de Branca, o que

desvincula a personagem de sua

origem e práticas judias. Com

uma forte carga espírita, o que a

aproxima da obra já mencionada

de José Joaquim de Abreu (...)

Assim, o fundo comum da

origem cristã-nova e da

perseguição inquisitorial, a

matriarca judaizante dos

primórdios da colonização de

Pernambuco, uma personagem

histórica, transformou-se na

linda e virgem Branca Dias

perseguida pelo obscurantismo,

no símbolo e arquétipo da

liberdade. Dois retratos de um

mesmo fantasma que

assombrava a sociedade

brasileira.” 
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Lei de 16 de dezembro de 1830
Documento Legal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Visconde de Alcantara. Lei de

16 de dezembro de 1830.

Disponível

em: http://www.planalto.gov.br

/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-

1830.htm 

Créditos

Visconde de Alcantara 

 

 

"Manda executar o Codigo

Criminal.

D. Pedro por Graça de Deus, e

Unanime Acclamação dos Povos,

Imperador Constitucional, e

Defensor Perpetuo do Brazil:

Fazemos saber a todos os Nossos

subditos, que a Assembléa Geral

Decretou, e Nós Queremos a Lei

seguinte. 

 

CODIGO CRIMINAL DO IMPERIO

DO BRAZIL  

PARTE PRIMEIRA  

Dos Crimes, e das Penas  

 

TITULO I  

Dos Crimes  

CAPITULO I  

DOS CRIMES, E DOS

CRIMINOSOS 

 

Art. 1º Não haverá crime, ou

delicto (palavras synonimas

neste Codigo) sem uma Lei

anterior, que o quali que. 

(...) 

 

TITULO II  

Das Penas  

CAPITULO I  

DA QUALIDADE DAS PENAS, E

DA MANEIRA COMO SE HÃO DE

IMPOR, E CUMPRIR 

Art. 33. Nenhum crime será

punido com penas, que não

estejam estabelecidas nas leis,

nem com mais, ou menos

daquellas, que estiverem

decretadas para punir o crime no

gráo maximo, médio, ou

minimo, salvo o caso, em que

aos Juizos se permittir arbitrio. 

(...) 

Art. 38. A pena de morte será

dada na forca. 

Art. 39. Esta pena, depois que se

tiver tornado irrevogavel a

sentença, será executada no dia

seguinte ao da intimação, a qual

nunca se fará na vespera de

domingo, dia santo, ou de festa

nacional. 

Art. 40. O réo com o seu vestido

ordinario, e preso, será

conduzido pelas ruas mais

publicas até à forca,

acompanhado do Juiz Criminal

do lugar, aonde estiver, com o

seu Escrivão, e da força militar,

que se requisitar. 

Ao acompanhamento precederá

o Porteiro, lendo em voz alta a

sentença, que se fôr executar. 

Art. 41. O Juiz Criminal, que

acompanhar, presidirá a

execução até que se ultime; e o

seu Escrivão passará certidão de

todo este acto, a qual se ajuntará

ao processo respectivo. 

Art. 42. Os corpos dos enforcados

serão entregues a seus parentes,

ou amigos, se os pedirem aos

Juizes, que presidirem à

execução; mas não poderão

enterral-os com pompa, sob

pena de prisão por um mez a um

anno. 

Art. 43. Na mulher prenhe não se

executará a pena de morte, nem

mesmo ella será julgada, em caso

de a merecer, senão quarenta

dias depois do parto. 

(...) 

Art. 60. Se o réo fôr escravo, e

incorrer em pena, que não seja a

capital, ou de galés, será

condemnado na de açoutes, e

depois de os so rer, será

entregue a seu senhor, que se

obrigará a trazel-o com um

ferro, pelo tempo, e maneira que

o Juiz designar. 

O numero de açoutes será xado

na sentença; e o escravo não

poderá levar por dia mais de

cincoenta.  

(...) 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 65. As penas impostas aos

réos não prescreverão em tempo



algum. 

Art. 66. O perdão, ou minoração

das penas impostas aos réos,

com que os agraciar o Poder

Moderador, não os eximirá da

obrigação de satisfazer o mal

causado em toda a sua plenitude. 

(...)" 
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Origem

Elixir Dória. O Cruzeiro,
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O Rufar dos Tambores 1
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Rufar dos Tambores II
Fotogra a

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Maurício de Paiva. O Rufar dos

Tambores: imagens e

encontros afroamapaenses.

Secretaria de Cultura do Amapá

(Secult), 2014. 

Créditos

Maurício de Paiva 

Técnica

Fotogra a
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Lei de 15 de outubro de 1827
Documento legal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Prática de quebrados: Frações. 

 

 

Origem

Publicação: Coleção de Leis do

Império do Brasil - 1827,

Página 71 Vol. 1 pt. I

(Publicação Original) 

Fonte: Visconde de S. Leopoldo.

Lei de 15 de outubro de 1827.

Disponível em:

http://www2.camara.leg.br/legi

n/fed/lei_sn/1824-1899/lei-

38398-15-outubro-1827-

566692-publicacaooriginal-

90222-pl.html 

 

Créditos

Visconde de S. Leopoldo 

“Manda crear escolas de

primeiras letras em todas as

cidades, villas e logares mais

populosos do Imperio. 

 

(...) 

 

Art 1º Em todas as cidades, villas

e logares mais populosos,

haverão as escolas de primeiras

letras que forem necessarias. 

 

Art 2º Os Presidentes das

provincias, em Conselho e com

audiencia das respectivas

Camaras, emquanto não tiverem

exercicio os Conselhos geraes,

marcarão o numero e localidades

das escolas, podendo extinguir

as que existem em logares pouco

populosos e remover os

Professores dellas para as que se

crearem, onde mais aproveitem,

dando conta à Assembléa Geral

para nal resolução. 

 

Art 3º Os Presidentes, em

Conselho, taxarão inteiramente

os ordenados dos Professores,

regulando-os de 2004000 [sic] a

500$000 annuaes: com attenção

às circumstancias da população e

carestia dos logares, e o farão

presente à Assembléa Geral para

a approvação. 

 

(...) 

 

Art 6º Os Professores ensinarão

a ler, escrever as quatro

operações de arithmetica,

pratica de quebrados, decimaes

e proporções, as noções mais

geraes de geometria pratica, a

grammatica da lingua nacional, e

os principios de moral christã e

da doutrina da religião catholica

e apostolica romana,

proporcionandos à

comprehensão dos meninos;

preferindo para as leituras a

Constituição do Imperio e a

Historia do Brazil. 

 

Art 7º Os que pretenderem ser

providos nas cadeiras serão

examinados publicamente

perante os Presidentes, em

Conselho; e estes proverão o que

fôr julgado mais digno e darão

parte ao Governo para sua legal

nomeação. 

 

Art 8º Só serão admittidos à

opposição e examinados os

cidadãos brazileiros que

estiverem no gozo de seus

direitos civis e politicos sem

nota na regularidade de sua

conducta. 

 

Art 9º Os Professores actuaes

não seram providos nas cadeiras

que novamente se crearem, sem

exame e approvação, na fórma

do art. 7º. 

 

Art 10º Os Presidentes, em

Conselho, cam autorizados a

conceder uma grati cação

annual, que não exceda à terça

parte do ordenado, àquelles

Professores, que por mais de

doze annos de exercicio não

interrompido se tiverem

distinguindo por sua prudencia,

desvelos, grande numero e

approveitamento de discipulos. 

 

Art 11º Haverão escolas de

meninas nas cidades e villas

mais populosas, em que os

Presidentes em Conselho,

julgarem necessario este

estabelecimento. 

 

Art 12º As mestras, além do

declarado no art 6º, com

exclusão das noções de

geometria e limitando a

instrucção da arithmetica só as

suas quatro operações



ensinarão tambem as prendas

que servem à economia

domestica; e serão nomeadas

pelos Presidentes em Conselho,

aquellas mulheres, que sendo

brazileiras e de reconhecida

honestidade, se mostrarem com

mais conhecimentos nos exames

feitos na fórma do art. 7º. 

 

Art 13º As mestras vencerão os

mesmos ordenados e

grati cações concedidas aos

mestres. 

 

(...) 

 

Art 15º Estas escolas serão

regidas pelos estatutos actuaes

no que se não oppozerem à

presente lei; os castigos serão os

praticados pelo methodo de

Lencastre. 

 

(...)” 
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Castigos Lancasterianos, 1829
Manual

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Decurião: Estudante, que numa

escola dirige uma classe de

alunos ou lhes toma a lição,

por mando do mestre; monitor. 

Gonilha: Gravata.  

Arrátel: Antiga unidade de peso

utilizada no Império Português

referente a 16 onças ou 459,5

gramas. 

 

Origem

Lais Olivato. “’Castigos

Lancasterianos’ na Província de

Minas Gerais (1829)”. Cadernos

de História da Educação, v.16,

n.3, p.846-858, set.-dez.

2017, pp. Disponível em:

http://www.seer.ufu.br/index.p

hp/che/article/view/40943  

Créditos

Lais Olivato (transcrição) 

Gra a Atualizada

“INSTRUMENTOS E MODOS DE

CASTIGOS LANCASTERIANOS. 

Quando uma ofensa se perpetre

muitas vezes, depois da

admoestação, o decurião a quem

o ofensor apresentar o bilhete

lhe porá um pedaço de pau à roda

do pescoço, que lhe servirá como

uma gonilha, e com isto se

manda para o seu lugar. Este pau

pesará desde 4 até 6 arráteis,

pouco mais ou menos. O pescoço

não se oprime, mas deve pôr-se

de sorte que, voltando ele a

cabeça para a direita ou

esquerda, isto lhe embarace o

pescoço.

Enquanto que o pau descansa

sobre os ombros, sempre se

conserva no equilíbrio, mas com

o mais leve movimento perde-

se, e o pau opera como um peso

morto. Assim ele será obrigado a

sentar-se na sua verdadeira

posição, e continuar com o seu

trabalho. 

(...) 

A Cesta 

Algumas vezes se põe os

meninos dentro de um saco ou

cesta, suspensos no teto da sala,

à vista de todos os outros, que

frequentemente se estão rindo

dos pássaros na gaiola. 

Este castigo é o mais terrível que

se pode dar aos discípulos de

senso de habilidade; sobretudo é

temido pelos decuriões. O seu

nome é bastante, e por tanto

poucas vezes se usa dele. 

Proclamação dos erros de um

ofensor perante a Aula 

Quando um menino é

desobediente aos seus pais,

profano em sua linguagem, e

tem cometido alguma ofensa

contra a moralidade, ou é

notável por falta de limpeza,

usualmente se veste com tiras de

pergaminho, tendo escrito a sua

ofensa, e um barrete na cabeça.

Deste modo passeará ao redor da

sala, precedendo-o dois meninos

proclamando sua ofensa;

variando a proclamação

conforme as diferentes ofensas. 

(...) 

Da prisão depois da aula 

Poucos castigos são tão e cazes

como a prisão depois da aula;

contudo é seguido de uma

circunstância desagradável. Para

prender os meninos na sala da

aula logo que ela se conclua,

muitas vezes é necessário que o

mestre ou algum substituto

esteja na aula para estarem

quietos. Este inconveniente se

evita amarrando-os às

escrivaninhas ou tendo-os nas

gonilhas, de sorte que se não

possam mover. Estas variações

de inevitáveis castigos produzem

o seu efeito, de qualquer forma

que eles sejam. Qualquer sorte de

castigo, cujo uso seja constante,

perde o seu efeito por isso

mesmo que se torna familiar. 

As vantagens que as variações

dos castigos produzem são; que

eles se podem aplicar dando

muita a ição aos cumplices, sem

incomodar o mestre. O objeto

destes diferentes modos de

procedimento e fatigar o culpado

com um cepo ou pau, ou pondo-

o em prisão de uma ou de outra

parte, até que se humilhe e peça

perdão, dizendo que para o

futuro se comportará melhor.

Quando ele achar que os castigos



facilmente se repetem, e sendo

ele o instrumento deles, e que de

nenhum outro modo os evitará

senão por portar-se bem, é mais

que provável que imediatamente

mudará para melhor. Muito

poucas vezes o discípulo merece

gonilha e cadeias ao mesmo

tempo. 

Os discípulos, que tiverem juízo,

quando forem castigados uma

vez, não deverão esperar que

sejam outra vez castigados;

porque então será dobrado. 

(...) 

Escritos de vergonha 

Quando os discípulos estão em

costume de falar e estarem

preguiçosos no tempo da aula,

far-se-á estar o culpado em pé,

tendo umas tiras de papel

escritas com as palavras, v. g. --

bulha, preguiça, mamando nos

dedos, mordendo os dedos,

bonitas mechas, -- por cantar ao

ler. (...)” 
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Relatório Figueiredo
Relatório

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Celerados: Criminoso, facínora.

Tropelias: Confusões,

desordens.

Selvícola: Que habita as selvas.

Sevícias: Maus-tratos.

Baraço: Corda ou cordel de os

de linho, estopa etc. ou de

vergas torcidas; corda ou laço

para enforcamento.

Cutelo: Instrumento cortante

que compreende uma lâmina

semicircular e um cabo de

madeira, usada antigamente

para decapitações e, até

recentemente, para cortar

carnes; ação violenta de

repressão, demissão, expurgo

etc. 

 

 

Origem

Relatório Figueiredo, v. 1, pp.

1-7. Brasília: Ministério do

Interior, Governo Federal, 1968.

Disponível em:

http://www.docvirt.com/docrea

der.net/DocReader.aspx?

bib=museudoindio&pag s=

“MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

Exmo., Sr. Ministro 

[...] 

Instalada no dia 3 de novembro

de 1967, (...) esta CI [Comissão de

Investigação] começou a

produzir prova testemunhal e

documental. 

Ouviram-se dezenas de

testemunhas, juntaram-se

centenas de documentos nas

várias unidades da Séde e das

cinco Inspetorias visitadas. 

Pelo exame do material infere-se

que o Serviço de Proteção aos

Índios foi antro de corrupção

inominável durante muitos anos. 

O índio, razão de ser do SPI,

tornou-se vítima de verdadeiros

celerados, que lhe impuseram

um regime de escravidão e lhe

negaram um mínimo de

condições de vida compatível

com a dignidade da pessoa

humana. 

É espantoso que exista na

estrutura administrativa do País

repartição que haja descido a tão

baixos padrões de decência. E

que haja funcionários públicos,

cuja bestialidade tenha atingido

tais requintes de perversidade.

Venderam se crianças indefesas

para servir aos instintos de

indivíduos desumanos. Torturas

contra crianças e adultos, em

monstruosos e lentos suplícios, a

título de ministrar justiça. 

[...] 

Caberia ao servidor impedir a

tortura e, na reincidência,

destituir e punir os responsáveis.

Tal porém jamais aconteceu

porque as famigeradas

autoridades indígenas eram a

garantia julgada e caz para

acobertar as tropelias de

facínoras eregidos em protetores

do selvícola pátrio. 

Outras vêzes, porém, o

desabusado não se preocupava

com o lado formal da questão e –

êle próprio – submetia a vítima

às sevícias, conforme sua ira do

momento. 

Rea rmamos que parece

inverossímel haver homens,

ditos civilizados, que friamente

possam agir de modo tão

bárbaro. 

[...] 

Nesse regime de baraço e cutelo

viveu o SPI muitos anos. A

fertilidade de sua cruenta

história registra até cruci cação,

os castigos físicos eram

considerados fato natural nos

Postos Indígenas. 

Os espancamentos,

independentes de idade ou sexo,

participavam de rotina e só

chamavam a atenção quando,

aplicados de modo exagerado,

ocasionavam a invalidez ou a

morte. 

[...] 

Sem ironia, pode-se a rmar que

os castigos de trabalho forçado e

de prisão em cárcere privado

representavam a humanização

das relações índio SPI. 

Isso porque, de maneira geral,

não se respeitava o índio como

pessoa humana, servindo

homens e mulheres, como

animais de carga, cujo trabalho

deve reverter ao funcionário. No

caso da mulher, torna-se mais

revoltante porque as condições

eram mais desumanas. 

Houve postos em que as

parturientes eram mandadas

para o trabalho dos roçados em

dia após o parto, proibindo-se de

conduzirem consigo o recém

nascido. O tratamento é, sem

dúvida, muito mais brutal do que

o dispensado aos animais, cujas

fêmeas sempre conduzem as

crias nos primeiros tempos. 

[ ]



Créditos

Jader de Figueiredo Correa 

Mas não paravam aí os crimes

contra os indefesos indígenas. 

O trabalho escravo não era a

única forma de exploração.

Muito adotada também era a

usurpação do produto do

trabalho. Os roçados

laboriosamente cultivados, eram

sumàriamente arrebatados do

miserável sem pagamento de

indenização ou satisfação

prestada. 

Tudo – repetimos sempre –

como se o índio fôsse um

irracional, classi cado muito

abaixo dos animais de trabalho,

aos quais se presta, no interêsse

da produção, certa assistência e

farta alimentação. 

[...] 

Não se pode avaliar o prejuízo

causado ao SPI e aos indígenas

diretamente durante tantos anos

de orgia administrativa. [...] O

SPI abrange cerca de 130 Postos

Indígenas, disseminados em 18

unidades da Federação, o que

vale dizer que se estende pelo

interior de todo o Brasil,

excetuando os pequenos Estados

do Piauí, Ceará, Rio Grande do

Norte, Espírito Santo e Sergipe. 

Durante cêrca de 20 anos a

corrupção campeou no Serviço

sem que fôssem feitas inspeções

e tomadas medidas saneadoras. 

Tal era o regime de impunidade;

e que a Comissão ouviu dizer no

Ministério da Agricultura, ao

qual era subordinado o SPI, que

cerca de 150 inquéritos ali foram

instaurados sem jamais resultar

em demissão de qualquer

culpado. 

[...] a CI resolveu requisitar os

processos de inquéritos

administrativos do SPI.

Infelizmente os arquivos daquela

Pasta já haviam sido transferidos

para Brasília e foram destruídos

pelo incêndio que queimou o

edifício sede, juntamente com a

sedo [sede] do SPI instalada no

mesmo edifício. 

Os poucos processos salvados do

incêndio dão a impressão de

protecionismo, pois havia em

todos uma característica

comum, um traço dominante: a

existência de um vício

processual que determinava sua

anulação e arquivamente

[arquivamento] [...] Ora, a

conveniência era agrante.

Defendiam-se entre si pois

conheciam os crimes uns dos

outros. 

Aos que praticavam

irregularidades, mais fácil se

tornou obstaculizar a apuração

depois do incêndio do Ministério

da Agricultura. 

Destruídos os arquivos

julgaram-se salvos e livres dos

castigos merecidos. Felizmente

são longas as garras da Lei e a

Verdade pode chegar por vários

caminhos." 

 



10

Apoie a Nova Previdência e garanta a aposentadoria para todos. Reforma Já!
Propaganda

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Facebook o cial do Palácio do

Planalto e Presidência da

República  

Créditos

Presidência da República  

 

 



12

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.b

r/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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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/b

bd/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
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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
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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/int

ervencoes 

Créditos

Éder Oliveira  

 

 

Técnica

Pintura mural 

 

 

 

Dimensões

Dimensões não informadas 
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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/sit

especi 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/sit

especi c 

Créditos

Éder Oliveira. 

Técnica

Óleo sobre tela 
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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/DocR

eader/hotpage/hotpageBN.aspx

?

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

url=http://memoria.bn.br/docre

ader 

 

 

 

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.” 

 



18a

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/cciv

il_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/cciv

il_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. 

(...)” 
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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. 

C édit

“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: 

i di d i d i i i d



Gloria Kok.  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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A cultura dos geoglifos
Texto Acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Marcos Pivetta. “A cultura dos

geoglifos”. Pesquisa FAPESP,

n.186, ago. 2011, pp.80-83.

Disponível em:

http://revistapesquisa.fapesp.br

/2011/08/04/a-cultura-dos-

geoglifos/ 

Créditos

Marcos Pivetta 

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

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Edison Caetano. in: Marcos

Pivetta. “A cultura dos

geoglifos”. Pesquisa FAPESP,

n.186, ago. 2011, pp.80-83.

Disponível em:

http://revistapesquisa.fapesp.br

/2011/08/04/a-cultura-dos-

geoglifos/

Créditos

Edison Caetano 

 

 

Técnica

Fotogra a
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Diversidade de formas: geoglifos com linhas arredondadas e retas
Fotogra a

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Edison Caetano. in: Marcos

Pivetta. “A cultura dos

geoglifos”. Pesquisa FAPESP,

n.186, ago. 2011, pp.80-83.

Disponível em:

http://revistapesquisa.fapesp.br

/2011/08/04/a-cultura-dos-

geoglifos/ 

 

 

 

Créditos

Edison Caetano 

Técnica

Fotogra a
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O Rábula da Liberdade
Texto acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Rábula: quem exerce a

advocacia sem ser quali cado,

sem ter o diploma. 

Jornal: a paga de cada dia de

trabalho; o salário que ganha

cada dia o trabalhador. 

Sindicar: realizar sindicância de,

ou investigar, colher

informações; inquirir. 

Conculcados: espezinhados;

desprezados. 

Peremptoriamente: terminante

mente; por forma decisiva e

urgente. 

S.s.: abreviação de sua

senhoria. 

 

Origem

Elciene Azevedo. Orfeu de

Carapinha: a trajetória de Luiz

Gama na imperial cidade de

São Paulo. Campinas: Editora

da Unicamp, 1999, pp. 206-

209. 

Créditos

Elciene Azevedo 

“(...) mesmo estabelecido como

advogado, trabalhando nos mais

variados tipos de causas cíveis e

crimes – passando da defesa de

um réu de assassinato à cobrança

em juízo de uma dívida, de uma

briga entre vizinhos à prova de

que uma porca roubada era de

fulano de tal e não de sicrano –

continuava muitas vezes fazendo

do que havia virado o seu ganha

pão um libelo de defesa daquilo

que ele um dia chamou de

‘direito dos desvalidos’. 

Esta será também a marca

registrada de Luiz Gama

principalmente em ações cíveis a

favor dos cativos. Nesta área,

diante de uma legislação que

sustentava a escravidão, buscou

sempre basear a sua defesa do

‘direito’ do escravo à liberdade.

Estes processos fornecem,

assim, pistas capazes de

iluminar de que forma, e

utilizando-se de quais meios –

dentro da legalidade ou não –

um ex-escravo que vinha se

tornando um rábula

abolicionista se lançava em meio

ao universo jurídico dos foros e

tribunais em busca da liberdade

de outras pessoas. Luiz Gama

conseguia manejar com

habilidade um conjunto de

códigos e signi cados que

envolviam este ambiente de

magistrados e acadêmicos –

brancos – para tornar visível a

sua luta. (...) 

Comecemos a examinar o

assunto através de um artigo

publicado no Correio Paulistano

em 1870. Tratava-se da história

de uma senhora – dona Maria

Carlota de Oliveira Gomes – que

tomada de benevolência tomou a

resolução de conceder a

liberdade de seu estimado

escravo Narciso – mas isto

somente depois de sua morte.

Para que sua vontade fosse

satisfeita tomou as devidas

providências, em seu testamento

podia ler-se: ‘O meu escravo

Narciso servirá por dez anos

depois de minha morte, a dita

herdeira, e ndo este prazo será

livre.’ 

A 18 de outubro de 1869, en m,

faleceu D. Maria Carlota, e deu-

se início ao inventário para a

avaliação de seus bens, entre

eles, Narciso, cujos serviços pelo

prazo de dez anos foram

avaliados em 200 mil réis.

Alguns caridosos cidadãos

ofereceram lhe esta quantia e o

Sr. Camargo, presidente da

associação emancipadora

Fraternização, encarregou-se de

exibir o dinheiro na provedoria.

O provedor, por despacho,

mandou então que os

interessados se pronunciassem

sobre o assunto, no caso o

consorte da lha da falecida,

Rafael Tobias de Aguiar. 

Neste ponto chegou a vez de Luiz

Gama entrar em cena. Em um

artigo no Correio Paulistano

narrava indignado a seguinte

história: 

‘Hoje, pelas 6 horas da manhã. O

Sr. Dr. Rafael Tobias de Aguiar,

veio à cidade, mandou chamar a

sua casa, na travessa de Santa

Tereza o pardo Narciso, que

trabalha fora a jornal, mandou

tosquear-lhe os cabelos, e

aplicar-lhe seis dúzias de

palmatoadas para curá-lo da

mania emancipadora de que

estava acometido...! 

Não comentarei este fato. Deixo

ao senhor Rafael Tobias a

impunidade deste delito, e a

justiça admiração de seus

concidadãos. Apenas

acrescentarei que o Sr. Rafael

Tobias de Aguiar pertence a uma

das principais famílias de São



Paulo; é nobre e rico; membro

proeminente do Partido Liberal;

formado em ciências sociais e

jurídicas; já exerceu os cargos de

deputado, de juiz municipal e de

manter os grandes princípios

evangélicos da liberdade e

fraternidade!... 

(...) 

Em um artigo respondendo à

acusação, [Tobias Aguiar]

bradava que havia castigado o

seu escravo porque este não

queria lhe prestar obediência e,

muito cioso da ‘distinção’ de sua

classe, a rmava: 

‘Provoco ao Sr. Luiz Gama e aos

seus protetores para que

chamem a mim a mão da justiça

para o castigo que apliquei ao

meu escravo Narciso. 

Sou tudo o que o Sr. Luiz Gama

em seu artigo diz que sou, e até

liberal; mas não pertenço ao

Partido liberal da época, que põe

à margem aqueles que com leite

materno beberam idéias liberais. 

Tenho mais escravos e hei de

castigá-los sempre que

merecerem. E convido ao Sr. Luiz

Gama para que em algumas

destas ocasiões vir à minha casa

apadrinha-los. 

Na vida de amarguras, a que fui

destinado, não tenho tempo, não

posso, e não tenho loja maçônica

que me de dinheiro para

engrandecer o nome de Luiz

Gama, entretendo-me com ele.’ 

(...) 

A resposta de Luiz Gama veio

carregada de ironia quanto ao

tom ríspido, que considerou

impróprio à elevada ‘posição

social’ de quem ‘mamou com

leite os princípios liberais que o

distinguem’, e conseguiu ser

ainda mais provocativo: 

‘Ao pardo Narciso (a ele

somente) cabe sindicar a ofensa

de que foi vítima; ele que o faça

se o quiser. Eu apenas sou, e

serei o defensor dos seus

conculcados direitos. 

Eu não mamei liberdade com

leite. 

Não aceito o convite que faz-me

o senhor Dr. Rafael Tobias, de ir

à sua casa, para assistir aos

castigos que ele costuma in igir

aos seus cativos. Declino de mim

peremptoriamente tão elevada

honra. Eu não sou dalgo; não

tenho intestinos de carrasco; não

mamei liberdade com leite.

Deleite-se prazeirento s.s. ao

som cadente dessa orquestra

sonora: que lhe faça bom

proveito. Esta é naturalmente a

teta que s.s. mama liberdade... 

(...)” 
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“'Limpador de esgoto, travesti

de baby-doll, mendingo [sic]

incômodo, bêbado chato, quem

usar cadeira de rodas, tiver

aspecto repugnante, ou doença

infecto-contagiosa, aconselha-

se a car fora do metro’: a

recomendação, feita pelo Jornal

do Brasil em sua edição de 8 de

abril, baseava-se no

‘Regulamento de Transportes,

Tráfego e Segurança’ destinado

ao usuário do metrô carioca e

aprovado pelo Governador

Chagas Freitas. E o jornal,

naquela matéria, tentava discutir

os artigos mais rigorosos do

código, para concluir ao nal: ‘as

minorias não cabem no metrô’. 

Mas que minorias? E que metrô?

O Subterrâneo carioca é, por

enquanto, um trecho de linha

que liga uma meia dúzia de

quarteirões, uma espécie de

brinquedo luxuoso que, mesmo

assim, já custa caro a quem

brinca de ser seu usuário: Cr$ 5

pelo direito de entrar numa

estação e descer na outra, 600

metros adiante. Apenas um

brinquedinho, ele já tem normas

rigorosas destinadas a tolher

aqueles que seus dirigentes

consideram ‘inconvenientes’. E

entre estes, embora a palavra

ainda não tenha sido utilizada,

estão devidamente incluídos os

homossexuais – pelo menos, os

homossexuais como eles são

imaginados pela mente tortuosa

do presidente da Companhia do

Metropolitano carioca, Sr. Noel

de Almeida. 

Senão, vejamos: dias antes da

Inauguração do seu metrô, Noel

deu de presente a sua

contribuição pessoal à ‘moral’ e

aos ‘bons costumes’ da

população, anunciando que em

suas estações não haveria

banheiros. Por que? Ora, viajado

que é, ele constatou que nos

banheiros de metrô ‘acontecem

as piores coisas’. Quer dizer, o

engenheiro partilha da ideia

geral de que os banheiros

públicos funcionam como uma

espécie de quarteis-generais

[sic] da falange subterrânea e

obscura dos homossexuais. Para

ser mais claro: todo mundo,

quando entra num banheiro, vai

satisfazer as chamadas

‘necessidades siológicas’,

exceto as bichas; essas, quando

entram lá, é sempre para fazer

‘as piores coisas’. 

[...] diz o Diretor de Operações do

Metrô, Cláudio Sena, que o

objetivo do Regulamento é

‘proteger a maioria em relação à

minoria’. Tal explicação é

totalmente falha; primeiro,

porque um conceito

verdadeiramente amplo de

democracia não pode deixar de

ver a ‘maioria’ como uma

reunião de todo tipo de

‘minoria’; e segundo, porque a

maioria que o sr. Cláudio Sena

parece tão empenhado em

proteger, também faz xixi!” 
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“A criação de monstros para

manipular uma população

assustada não é nenhuma

novidade. Ela se repete ao longo

da história, com resultados

tenebrosos, seguidamente

sangrentos. Como muitos já

lembraram, a Alemanha nazista

atacou primeiro exposições de

arte. Os nazistas criaram o que se

chamou de 'arte degenerada' e

destruíram uma parte do

patrimônio cultural do mundo.

E, mais tarde, assassinaram 6

milhões de judeus, ciganos,

homossexuais e pessoas com

algum tipo de de ciência.

Dê um monstro a uma população

com medo, para que ela o

despedace, e você está livre para

fazer o que quiser. Mas hoje há

uma diferença com relação a

outras experiências ocorridas na

história: a internet. A

disseminação do medo e do ódio

é muito mais rápida e e ciente,

assim como a fabricação de

monstros para serem

destroçados.

Mas a internet é uma novidade

também em outro sentido, que

está sendo esquecido pelos

li h d i l

disseminadas estarão circulando

no mundo para sempre. A

história não conheceu a maioria

dos rostos dos cidadãos comuns

que tornaram o nazismo e o

holocausto uma realidade

possível, apenas para car no

mesmo exemplo histórico. Eles

se tornaram, para os registros, o

'cidadão comum', o 'alemão

médio' que compactuou com o

inominável. Ou mesmo que

aderiu a ele. 

Aqueles que hoje chamam

artistas de 'pedó los' se

esquecem de que sua imagem e

suas palavras permanecerão para

sempre nos arquivos do mundo. 

Hoje, no caso do Brasil e de

outros países que vivem situação

parecida, o 'cidadão comum' que

aponta monstros com o rosto

distorcido e estimula o ódio não

é mais anônimo e apagável. Ele

está identi cado. Seus netos e

bisnetos o reconhecerão nas

imagens. Seu esgar de ódio

permanecerá para a posteridade.

(...) 

 

A fabricação de monstros é uma

forma de controle de um grupo

sobre todos os outros. A escolha

do 'monstro' da vez é, portanto,

uma escolha política. O que se

cria hoje no Brasil é uma base

eleitoral para 2018. Uma capaz de

votar em alguém que controle o

descontrole, alguém que 'bote

ordem na casa'. Mas que bote

ordem na casa sem mudar a

ordem da casa. Este é o ponto.  

(...)

A técnica é antiga e segue muito

e ciente. Enquanto a turba grita

diante de museus (museus!), às

suas costas o butim segue sendo

dividido entre poucos. Rastreia-

se qualquer exposição cultural

com potencial para factoides, o

que é bem fácil, já que o nu faz

parte da arte desde a pré-

história, e alimenta-se o ódio e

os odiadores com monstros

ctícios semana após semana.

Aos poucos, a sensação de que o

presente e o futuro estão

ameaçados in ltra-se no cérebro

de cada um. 

E é um fato. O presente e o futuro

estão ameaçados no Brasil

porque há menos dinheiro para

saúde e educação, porque a

Amazônia está sendo roubada e



porque direitos profundamente

ligados à existência de cada um

estão sendo exterminados por

um Congresso formado em

grande parte por corruptos. Mas

como isso está deslocado, parece

que a ameaça está em outro

lugar. Neste caso, na arte, nos

artistas, nos museus. Com o ódio

deslocado para um monstro que

não existe, homens que pregam

e praticam monstruosidades

aumentam suas chances de

serem eleitos e reeleitos e as

monstruosidades históricas

seguem se perpetuando. 

É assim que se cria uma base

eleitoral que vota para botar

ordem na casa, mas não para

mudar a ordem da casa. É assim

que oprimidos votam em

opressores acreditando que se

libertam. É assim que se faz uma

democracia sem povo – uma

impossibilidade lógica que se

realizou no Brasil.”
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“Modi cações intencionais dos

dentes têm sido usadas como

marcadores de etnicidade por

diversos povos em todo o

mundo. Feitas com diferentes

técnicas e obedecendo a

diferentes padrões

principalmente nos incisivos

superiores, são encontradas em

muitos grupos africanos da

região hoje correspondente a

países como África do Sul,

Angola, Congo, Kenya, Nigéria,

Moçambique, Somália, Sudão,

Tanzânia e Uganda, e em alguns

lugares continuam a ser

praticadas. 

O trá co de escravos para a

América ajudou a dispersar este

traço cultural, o que é

comprovado, entre outros

documentos, pelos registros de

compra e venda de escravos e

pelos anúncios para captura de

africanos que fugiam do

cativeiro. Alguns padrões de

modi cações dentárias

intencionais podem ser

observados em mais de uma

etnia africana, podendo inclusive

ser modi cados por iniciativa e

criatividade individual, o que

di culta a associação da maior

parte dos padrões a etnias

africanas especí cas. Trata-se

de uma prática cultural realizada

com intenções iniciatórias,

estéticas, religiosas e outras,

mas não com a intenção de

‘mutilar’.  

(...) 

A partir de trabalhos iniciais na

Flórida e na ilha de Granada, na

América Central, e dos estudos

de esqueletos exumados de

cemitério de africanos e

afrodescendentes nos Estados

Unidos e em Barbados, passou-

se a a rmar a convicção de que,

ao menos na América do Norte, o

uso da modi cação intencional

dos dentes não teria se

reproduzido entre os

afrodescendentes. (...) [Uma]

razão para o abandono desta

prática teria sido a sua evitação

voluntária, já que os portadores

das marcas étnicas no corpo

seriam mais facilmente

identi cados pela sua condição

social ou origem, aumentando o

risco de segregação e recaptura.

Desse modo, pelo menos para a

bioarqueologia dos Estados

Unidos o achado de dentes

modi cados passou a ser

indicativo bioarqueológico da

presença de africanos de origem

Chama atenção a frequência de

casos nos sítios coloniais na

região do mar do Caribe. 

No Brasil diferentes tipos de

modi cações dentárias também

ocorrem associados aos escravos

africanos que começaram a ser

trazidos a partir do século XVI.

Seus padrões mudaram ao longo

do tempo, com a mudança de

regiões de origem dos escravos, e

o número de indivíduos

portadores desta característica

deve ter aumentado entre o nal

do século XVIII e o início do

século XIX, com o signi cativo

aumento do número de cativos

trazidos pelos navios negreiros.

Diferentes etnias africanas que

foram escravizadas faziam uso

de modi cações intencionais dos

dentes, por isso a relação entre

as modi cações encontradas

aqui e as prováveis etnias ou

culturas africanas originais é um

tema de estudo. 

Ao contrário do que parece ter

ocorrido na maior parte da

América, a prática de

modi cações nos dentes no

Brasil foi incorporada por não

cativos e populações do interior,

saindo dos limites das senzalas.

Fixou se como prática regional



aparentemente relacionada a

valores estéticos, principalmente

ao longo do rio São Francisco,

ainda sendo observada na

primeira metade do século XX

entre os sertanejos brasileiros.

Paradoxalmente, apesar de ter

sido adotada inclusive por

grupos indígenas como os

Tenetehara, não tem sido

referida em grupos

afrodescendentes de resistência

cultural, tais como os

quilombolas. 

(...) 

Em Cuba há relato de que as

modi cações intencionais dos

dentes por in uência africana

também tenham persistido após

o século XVIII. Aquela área

caribenha de economia

escravista funcionou como

quarentena e entreposto de

escravos destinados à América

do Norte, concentrando grande

número de africanos longe das

pressões sociais vigentes nos

Estados Unidos. Embora os

exemplos arqueológicos cubanos

permaneçam controversos, ali

podem ter havido condições

diferentes das norte-

americanas, permitindo a

manutenção de práticas

tradicionais africanas. Assim

sendo, a persistência de

modi cações intencionais dos

dentes aqui, como na América

Central, após o período

escravista, obriga a questionar a

utilidade deste traço cultural

enquanto marcador de origem

africana.” 
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Veja algumas arcadas dentárias

com dentes modi cados

encontradas no Brasil.

Figura 1 - Dentes modi cados

encontrados no cemitério dos

Pretos Novos, Rio de Janeiro. 

Figura 2 - Alguns exemplos de

dentes avulsos

modi cados encontrados na

série do aterro da Sé de Salvador,

e respectivas  radiogra as.

https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a8c063d82c378.41133623.jpg
https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a8c0641c27948.82403771.jpg
https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a8c064570ed09.34373735.jpg


Figura 3 - Arcadas dentárias com

modi cações intencionais

encontradas nos sepultamentos

primários do século XVIII da Sé

de Salvador.

https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a8c064570ed09.34373735.jpg
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Figura 1 - Exemplo de deslocação

fantasmática. A legenda Original

(Galvão, 1947, p. 241) diz: "Uma

expressão do Meneca Paca,

Kinzare de Nambuangogo,

cantando a Puhita."

Figura 2 - "Nambua Mainga,

N'Ganga do povo da Praia"

(Galvão, 1947, p.177)

https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a8c17353058c6.87648171.jpg
https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a8c173e68b4f6.79622668.jpg
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Tropenmuseum 

 

 



29

Clarice – uma vida que se conta
Biogra a

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Nadia Batella Gotlib. Clarice –

Uma vida que se conta. São

Paulo: Editora Ática, 1995,

pp.58-61.

Créditos

Nadia Batella Gotlib 

“Como atestar uma identidade?

Uma das vias possíveis são os

documentos o ciais. Quem foi

Clarice Lispector, segundo a

versão o cial dos documentos

que caram? A história dessa

identi cação poderia começar

com uma certidão de nascimento

expedida na Ucrânia, por ocasião

do nascimento de Clarice. Mas

não existe no Brasil cópia desse

documento. E teria ele existido

mesmo? 

Quando a família Lispector já

residia no Rio de Janeiro, o pai,

Pedro Lispector, solicita ao juiz

uma 'justi cação de idade da

lha, nascida na Rússia, cidade

de Tchetchelnik, no dia 10 de

dezembro de mil novecentos e

vinte' e que ela é lha do

requerente, Pedro Lispector, e de

Marieta Lispector. Sob a alegação

de que a lha não tem

documento, o pai tenta, assim,

comprovar o cialmente que sua

lha existe. 

Se vieram como imigrantes, é

possível que tenham vindo sem

documentos. E que, nesse caso, a

certidão russa original tenha

cado por lá. Se aqui chegaram

sem qualquer documento o cial,

a entrada também teria sido

possível, já que, nesse caso, a

polícia brasileira costumava

aceitar os dados de informação

que os imigrantes lhes

passavam, por ocasião da

entrada no país. Será que as

cinco pessoas que formavam a

família Lispector teriam viajado

sem as certidões de nascimento e

passaportes o ciais?  

(...) 

Nas duas últimas décadas de

vida, Clarice adota diferentes

datas de nascimento. Embora

alguns documentos seus

continuem éis ao ano de 1920 e

embora a crítica adote, durante

longo tempo, o de 1925, Clarice

registra as de 1921, 1926, 1927... 

(...) ... lá nos anos 70, quando

indagada a respeito de sua data

de nascimento, faz questão de

não precisar número. Em

entrevista, a rma, categórica:

Nasci na Ucrânia. Quando?... não,

não quero dizer. 

E no documento que transcreve a

carteira de identidade para

estrangeiro, em que deveriam

gurar os dados da origem, no

ano de 1943, consta o seguinte: 

Data do embarque (em branco) –

Embarcação (em branco) – Porto

(em branco) – Passaporte nº

(em branco) – Expedido em (em

branco) – Visado pela autoridade

consular brasileira em (em

branco) – sob nº (em branco).

Rio de Janeiro, 18 de outubro de

mil novecentos e quarenta –

Assinatura ilegível do Chefe de

Serviço – Ministério da Justiça e

Negócios Interiores da Polícia

Civil do Distrito Federal – DGI –

Instituto de Identi cação. 

Como preencher os espaços em

branco da viagem? Clarice, que

se delineia por uma existência

o cial não con ável – com

dados parcos e controvertidos - ,

começa aqui a se delinear, a cada

item de identi cação, no espaço

reservado entre parênteses, por

aquilo que dela não sabemos.” 

 



30a

Se não fosse o samba..., 1989
Capa de disco

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Bezerra da Silva. Se não fosse o

samba..., 1989. Capa de disco,

31 x 31 cm. Arte e fotos André

Teixeira e Wilton Montenegro.

Coleção MAR – Fundo Clarissa

Diniz.

Créditos

André Teixeira e Wilton

Montenegro

https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a6a8b23c6d9d8.15462748.jpg


https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a6a8b23c6d9d8.15462748.jpg


30b

Eu não sou santo, 1990
Capa de disco

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Bezerra da Silva. Eu não sou

santo, 1990. Capa de disco, 31

x 31 cm. Arte e fotos André

Teixeira e Wilton Montenegro.

Coleção MAR – Fundo Clarissa

Diniz. 

Créditos

 André Teixeira e Wilton

Montenegro 

https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a6a8b8e13a8a2.04985665.jpg


https://prova.olimpiadadehistoria.com.br/media/transfer/img/5a6a8b8e13a8a2.04985665.jpg


30c

Do Valongo à Favela
Depoimento

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Wilton Montenegro, 2015, in:

Do Valongo à Favela:

imaginário e periferia. Clarissa

Diniz e Rafael Cardoso (orgs.).

Rio de Janeiro: Instituto Odeon,

2015.

Créditos

Wilton Montenegro 

“Para fazer a capa do disco 'Eu

não sou santo' tivemos que pedir

armas emprestadas a várias

pessoas; isso incluiu polícia,

bandido e até um comunista. A

cruz, com quase 3 metros, foi

construída em material precário

e Bezerra da Silva mal se

equilibrava nela. Para

continuarmos com, digamos,

nosso realismo, o diretor de arte

André Teixeira e eu pedimos ao

artista que gritasse o título do

disco de forma ameaçadora, algo

extremamente difícil para ele,

gura humana da melhor

qualidade. Então, durante o

tempo das fotos, Bezerra

improvisou frases com algumas

das mais divertidas expressões,

criadas a partir do mote dos

títulos." 



31a

Notícias Populares, 11/05/1975
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Notícias Populares,11/05/1975.

Disponível em:

http://www1.folha.uol.com.br/b

anco-de-

dados/2017/09/1820253-

bebe-diabo-nasce-no-abc-

paulista-mas-some-de-

forma-misteriosa.shtml 

Créditos

Notícias Populares 



31b

Notícias Populares, 18/05/1975
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Notícias Populares, 18/05/1975.

Disponível em:

http://fotogra a.folha.uol.com.

br/galerias/18556-bebe-

diabo#foto-310175 

Créditos

Notícias Populares 

 

 



32a

Placa Cemitério dos Imigrantes
Fotogra a

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Diego Finder Machado, acervo

particular

Créditos

Diego Finder Machado 

 

 

Técnica

Fotogra a



32b

Homenagem aos Afro-Brasileiros
Transcrição de Placa

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Prefeitura de Joinville

Créditos

Prefeitura de Joinville 

 

 



32c

Notícias do Dia, 17/11/2011
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Negros sepultados no

Cemitério dos Imigrantes são

homenageados. Notícias do

Dia. Joinville,17/11/2011.

Disponível em:

https://ndonline.com.br/joinvill

e/plural/negros-sepultados-

no-cemiterio-dos-imigrantes-

sao-homenageados 

Créditos

Notícias do Dia 

"Foi ao som do batuque dos

tambores do grupo afoxé do Ale

Axé Iya Omilode que os 14 negros

sepultados no Cemitério dos

Imigrantes foram

homenageados, na manhã de

quinta-feira. Uma coroa de rosas

brancas foi depositada na lápide

que resgata esse pedaço da

história joinvilense. A

homenagem faz parte da

programação da terceira edição

da Semana da Consciência Negra

de Joinville, que segue até o dia

21 de novembro. 

Antes restrita ao conhecimento

de alguns historiadores, a

história dos negros sepultados

no Cemitério do Imigrante foi

revelada em 2009, quando foi

colocada uma lápide com seus

nomes e informações como

idade, causas da morte e quem

eram seus proprietários. 

Os historiadores se basearam

nos registros dos livros de

óbitos. Não há vestígios das

sepulturas no cemitério. De

acordo com o historiador Diego

Finder Machado, coordenador de

apoio cultural da Fundação

Cultural de Joinville, acredita-se

que os afrodescentes foram

enterrados na periferia do

cemitério e, em alguns casos, em

covas rasas. 

O Cemitério do Imigrante

recebeu sepultamentos até 1913 e

nos primeiros anos de

implantação eram enterrados

católicos e luteranos. 'As leis do

Império impediam que os

imigrantes fossem proprietários

de escravos. Mas não podemos

esquecer que havia brasileiros

proprietários de escravos

morando na região' (...) a rmou

o historiador. 

Machado comentou que 'foi

signi cativa essa homenagem

no cemitério que tem uma

identidade germânica e mostra a

importância da cultura afro na

cidade'”. 

 



33a

Ficha de Censura
Ficha

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Parecer de censura, Deus e o

diabo na terra do sol. Glauber

Rocha. Disponível

em: http://www.memoriacinebr

.com.br/PDF/0070046C00501.

pdf 



33b

Parecer da Censura I
Parecer

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Parecer de Censura. Deus e o

diabo na terra do sol. Glauber

Rocha. Disponível em:

 http://www.memoriacinebr.co

m.br/PDF/0070046C00701.pdf 

Créditos

Manoel Felipe de Souza Leão

Neto 

 

 



33c

Parecer da Censura II
Parecer

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Parecer de censura, Deus e o

diabo na terra do sol. Glauber

Rocha. Disponível em:

http://www.memoriacinebr.co

m.br/PDF/0070046C00701.pdf 

Créditos

Maria Ribeiro de Almeida 

 

 


