
Em setembro de 2016, após um debate entre as candidatas e os candidatos à prefeitura

de São Paulo, o Monumento às Bandeiras e a estátua de Borba Gato, ambos na capital

paulista, amanheceram parcialmente cobertos por tintas coloridas. Os documentos a

seguir são uma parcela das repercussões a partir do ocorrido. Veja as imagens e leia

parte desses debates. 

 

 

Considerando o que foi apresentado, é possível afirmar que: 

 

12 / questão

12 / QUESTÃO

Documento 12a

Monumento às Bandeiras
Escultura

Documento 12b

Borba Gato
Escultura

Documento 12c

Estátua do Borba Gato e Monumento às
Bandeiras são 'pichados' em SP

Jornal online

Documento 12d

Ao invés de pichar, que tal remover as
homenagens aos bandeirantes em SP?

Blog

Documento 12e

Os monumentos às bandeiras - Uma nova
perspectiva

Texto Acadêmico



Alternativas  

12 / QUESTÃO

(A) Leonardo Sakamoto e Silvio Oksman reconhecem outras histórias associadas aos

bandeirantes e propõem formas diferentes de lidar com os símbolos. Em comum,

mostram-se pouco desconfortáveis com as tintas.

(B) A celebração do passado por meio da construção de monumentos é uma prática

recorrente nas sociedades e podem resultar no surgimento de "lugares de memória" que

estão sujeitos a alterações ao longo do tempo.

(C) O debate político sobre pichações e arte protagonizado por Marta Suplicy e João Doria,

e inclusive seus desdobramentos, torna evidente o desconforto de partes da sociedade

com as formas de apropriação e demarcação do espaço urbano.

(D) Esses monumentos são esculturas elaboradas a partir dos referenciais clássicos de

representação do corpo humano, característica notada na proporção renascentista entre

as partes que compõem os corpos.



De origem alemã, o pesquisador Curt Nimuendajú (1883-1945) foi

considerado por alguns estudiosos como o pai da etnologia no Brasil,

ajudando a erigir as matrizes da disciplina por meio de suas práticas

inovadoras de imersão no mundo indígena. Chegou ao país em 1903 e

conviveu com diferentes povos, participando ativamente da sociabilidade

indígena. O fragmento em destaque refere-se a um dos estudos de

Nimuendajú, publicado originalmente em alemão no ano de 1934. Leia e

escolha uma alternativa.  

 

Alternativas

 
 

13 / questão

13 / QUESTÃO

Documento 13

A corrida de toras dos Timbira
Texto acadêmico

(A) A relação entre indígenas e civilizados se dá na perspectiva de ambas

as culturas, pois os índios também aplicam seus interesses e constroem

significados durante esse contato.

(B) As marcas de um estudo acadêmico definem o texto, como a citação a

pesquisas anteriores e a diferenciação entre nomes atribuídos

popularmente aos povos indígenas e seus equivalentes oficiais.

(C) Curt Unckel incorporou o nome, os costumes e as crenças dos povos

Timbira, inaugurando uma prática que então ficou comum entre

antropólogos de todo o mundo, de viverem por um período imersos junto

aos povos que estudam.

(D) O pesquisador questiona o casamento como referência cultural

universal, indicando que essa não seria uma premissa indígena.

Conteúdo adicional

Curt Nimuendajú. Revista de
Antropologia (2001)

http://www.scielo.br/scielo.php
?
script=sci_arttext&pid=S0034
-77012001000200006

Francisco Simões Paes. Revista
de Antropologia (2004)

http://www.scielo.br/scielo.php
?
script=sci_arttext&pid=S0034
-77012004000100008

Filme Nimuendajú (2017)

http://filmenimuendaju.blogsp
ot.com.br/p/trailer.html

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000200006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012004000100008
http://filmenimuendaju.blogspot.com.br/p/trailer.html


Leia o excerto retirado de uma entrevista da engenheira Carmem Portinho

ao Ciência Hoje publicada em 1995 e escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 
 

14 / questão

14 / QUESTÃO

Documento 14

Entrevista de Carmem Portinho
Entrevista

(A) Carmem Portinho concluiu o curso de Engenharia Civil pela Escola

Politécnica do Rio de Janeiro, em 1926, sendo uma das primeiras mulheres

a se formar na área e criou a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI).

(B) O não reconhecimento da atuação de mulheres nas áreas de

arquitetura e engenharia (por exemplo com a quase inexistência de

prêmios ou homenagens), continua a ser uma prática também nos dias

atuais, reforçando preconceitos de gênero.

(C) A União Universitária Feminina, fundada a partir da atuação de

mulheres que se destacavam intelectual e politicamente no período, como

Carmem Portinho e Bertha Lutz, tinha como objetivo incentivar e apoiar o

ingresso de mulheres no ensino superior.

(D) Ao afirmar que não sofria preconceito na Escola Politécnica, a

engenheira desmistifica a dominação masculina nos ambientes de ensino

na primeira metade do século XX no país.

Conteúdo adicional

Carmen Portinho (1903-2001) -
Sufragista da arquitetura
brasileira

http://www.vitruvius.com.br/re
vistas/read/arquitextos/02.015/
853

CPDOC

http://cpdoc.fgv.br/producao/d
ossies/JK/biografias/carmen_p
ortinho

Questão 19 ONHB_1

https://onedrive.live.com/?
authkey=%21AHI6YOlDcXpmux
s&id=983CEC4E1D9466F%2110
8&cid=0983CEC4E1D9466F

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.015/853
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/carmen_portinho
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHI6YOlDcXpmuxs&id=983CEC4E1D9466F%21108&cid=0983CEC4E1D9466F


Sobre os documentos é possível afirmar:

 

Alternativas

 

15 / questão

15 / QUESTÃO

Documento 15a

Minha Terra e Minha Gente
Manual didático

Documento 15b

Nossa Patria
Manual didático

(A) São apresentações de manuais de História do Brasil escritas pelos autores Afrânio

Peixoto e José Francisco da Rocha Pombo.

(B) Foram escritos por autores renomados, que alcançaram reconhecimento por

fundarem a primeira universidade do Paraná.

(C) Destacam o civismo e o patriotismo como elementos fundamentais para a

construção de um futuro para a jovem república brasileira.

(D) Sintetizam a importância do ensino de uma história pátria para a formação de um

sentimento de pertencimento à nação, típico daquele momento.



Leia o trecho e ouça a música: 

Escolha uma das alternativas:

 

Alternativas

 
 

16 / questão

16 / QUESTÃO

Documento 16a

A prática musical religiosa no Brasil e
em Portugal na segunda metade do
século XVIII

Texto Acadêmico

Documento 16b

Missa em Fá Maior - Kyrie
Música

(A) A relação de dominação metrópole-colônia não significou a

impossibilidade de criação cultural local.

(B) A vida cultural na região de exploração das minas no século XVIII era

regrada pela metrópole portuguesa.

(C) O ritmo agitado da Missa em Fá Maior de Lobo Mesquita indica a

efervescência da vida urbana das Minas Gerais no século XVIII.

(D) A celebração das missas em datas específicas coincidia com a

oportunidade para apreciação de peças musicais.

Conteúdo adicional

A prática musical religiosa no
Brasil

http://www.scielo.br/scielo.php
?pid=S1517-
75992011000200016&script=s
ci_arttext

Missa em Fá Maior - Kyrie
(youtube)

https://youtu.be/b0mK0oyQW
Bw

Missa em Fá Maior - Kyrie
(áudio)

https://drive.google.com/open?
id=0B24Pob8ONI7TZ3dETkd0V
2p4MVE

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-75992011000200016&script=sci_arttext
https://youtu.be/b0mK0oyQWBw
https://drive.google.com/open?id=0B24Pob8ONI7TZ3dETkd0V2p4MVE


Leia o excerto e escolha a alternativa mais adequada.

 

Alternativas

 
 

17 / questão

17 / QUESTÃO

Documento 17

O Vergalho
Literatura

(A) O castigo físico em público era parte do processo disciplinador de

escravos e era empregado para afirmar a autoridade dos senhores.

(B) Por meio do personagem Prudêncio, o autor expressa a maldade

inerente aos escravizados mesmo após a conquista da liberdade.

(C) A atitude de Prudêncio evidencia relações sociais do Brasil Império,

como a desejada submissão de escravos aos seus senhores e de libertos

aos seus patronos.

(D) Brás Cubas é um defunto narrador que recupera suas memórias,

buscando apresentar ao leitor sua trajetória de vida.

Conteúdo adicional

Machado de Assis Históriador

https://drive.google.com/open?
id=0B24Pob8ONI7TdTZCeVB3e
UVieEk

A força da escravidão

https://drive.google.com/open?
id=0B24Pob8ONI7TVVoyTnVN
eU55dzg

https://drive.google.com/open?id=0B24Pob8ONI7TdTZCeVB3eUVieEk
https://drive.google.com/open?id=0B24Pob8ONI7TVVoyTnVNeU55dzg


Com base na observação do mapa Planisfério de Cantino e em seus conhecimentos,

escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 

18 / questão

18 / QUESTÃO

Documento 18

Planisfério de Cantino (1502)
Mapa

(A) O mapa enfatiza as colônias portuguesas de além-mar e suas áreas de navegação,

inclusive o território que depois se tornaria o Brasil, descoberto em 1500.

(B) Dada a escassez de conhecimento sobre os territórios do mundo, os mapas eram

compartilhados entre diferentes nações, a exemplo desse Planisfério que foi cedido pelo

governo português ao italiano Alberto Cantino.

(C) O Planisfério é a mais antiga representação cartográfica ainda existente do território

do atual Brasil, então pouco conhecido pelos europeus, e traz representações de sua

fauna e flora.

(D) No Planisfério de Cantino, além das orientações geográficas, linhas de trópicos e

linha do Equador, é possível observar a cartografia política como, por exemplo, a linha

azul que passa sobre o continente americano e representa o Tratado de Tordesilhas

(1494).



Sobre o documento é possível afirmar:

 

Alternativas

 
 

19 / questão

19 / QUESTÃO

Documento 19

Obreias e cartas
Jornal

(A) Traz um alerta às leitoras sobre os perigos que as práticas cotidianas e

corriqueiras podem representar no interior de uma sociedade marcada

pelo domínio masculino.

(B) Descreve algumas modificações na forma de se lacrar as

correspondências ao longo do tempo, destacando práticas que foram

sendo abandonadas.

(C) Traz um elogio aos avanços nas formas de se lidar com a

correspondência, especialmente pela substituição de obreias por goma

arábica, garantindo maior segurança nas trocas de missivas.

(D) Demonstra como as cores das fitas utilizadas permitiam identificar

imediatamente o tipo de carta o que, dependendo de seu conteúdo,

colocava em risco tanto o remetente quanto o destinatário.

Conteúdo adicional

Hemeroteca digital

http://bndigital.bn.gov.br/hem
eroteca-digital/

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/


Ainda sobre o documento da questão 19 escolha uma das alternativas.

 

Alternativas

 
 

20 / questão

20 / QUESTÃO

Documento 19

Obreias e cartas
Jornal

(A) Trata-se de um artigo publicado, em 1888, num periódico direcionado

às mulheres da província do Alagoas.

(B) Ignez Sabino Pinho Maia, escritora baiana, é autora do romance "Lutas

do Coração", além de poesias e dezenas de artigos para periódicos.

(C) A prática de escrever e fundar jornais femininos era bastante comum

no século XIX, tendo como uma das prerrogativas a emancipação

feminina.

(D) Ignez Sabino destaca-se por sua luta contra a marginalização

feminina no âmbito da política e por direitos igualitários entre homens e

mulheres, posicionando-se contra o casamento.

Conteúdo adicional

Mulheres de letras

http://www.ufjf.br/revistaipote
si/files/2009/10/a-mulher-
de-letras.pdf

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2009/10/a-mulher-de-letras.pdf


Em 12 de novembro de 2015, o historiador Edgar Salvadori De Decca deu

uma entrevista para o Programa Memória Científica da TV Unicamp. Leia a

transcrição de parte dessa entrevista. 

 

Alternativas

 
 

21 / questão

21 / QUESTÃO

Documento 21

Entrevista com Edgar Salvadori De
Decca

Entrevista

(A) Ao enfatizar personagens históricos como escravos ou operários a

história torna-se parcial e se afasta dos ideais de democracia.

(B) O livro "1930 - O Silêncio dos Vencidos", propunha uma nova

cronologia dos acontecimentos históricos a partir do ponto de vista dos

vencidos, ou seja, dos silenciados.

(C) Questionar uma história narrada a partir da perspectiva dos

vencedores implica também desafiar usos políticos que os regimes de

exceção fazem da história.

(D) Numa narrativa sobre si mesmo, o historiador mostra como sua obra

parte de suas leituras, formação e escolhas, num contexto nacional mas

também internacional.

Conteúdo adicional

Programa Memória Científica –
RTV Unicamp 12 novembro 2015
(29:19 em diante)

http://www.rtv.unicamp.br/?
video_listing=edgar-salvatori-
de-decca

http://www.rtv.unicamp.br/?video_listing=edgar-salvatori-de-decca


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 específico 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 confirmar a organização dos

documentos depois que a sua equipe

terminar a tarefa. Ao clicar em “Salvar

Rascunho” o trabalho fica salvo em modo

rascunho, e mesmo que você saia da

página da Olimpíada e retorne depois, o

rascunho estará salvo e disponível. 

 

O envio definitivo 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 finalizar a

tarefa. 

 

 

 

Atividade de ordenação
de documentos

ESCOLHA APENAS UMA: [Pré-História]
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22 / tarefa

Documento 1a

Aprovada a reforma do

Ensino Médio
tweet

#1

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 1b

Agora é lei sancionada a

reforma do Ensino Médio
tweet

#2

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 2

Entre Zumbi e Pai João
Texto acadêmico

#3

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 3

Rolando a Jangada para o

Mar (1950)
pintura

#4

SÉCULO DE PRODUÇÃO
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SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 4

Mucuripe (1952)
Fotografia

#5

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 5

Ora pois, uma língua bem

brasileira
Texto acadêmico

#6

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 6

Arqueologia da escravidão

numa vila litorânea
Texto Acadêmico

#7

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 7

Chronica da Missão dos

Padres da Companhia de

Jesus no Estado do

Maranhão
Crônica

#8

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 8a

Relato de Anthony Knivet
Relato de viajante

#9

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 8b

Relato de John Davies
Relato de viajante

#10

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 9a

Fortaleza São José de

Macapá I
Fotografia de Satélite

#11

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 9b

Fortaleza São José de

Macapá II
Fotografia

#12
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SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 9c

Fortaleza São José de

Macapá III
Fotografia

#13

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 9d

Fortaleza de São José de

Macapá IV
Fotografia

#14

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE

Documento 9a

Aos nossos filhos (1978)
Letra de música

#15

SÉCULO DE PRODUÇÃO

SÉCULO A QUE SE REFERE
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Ladino: Nome dado em

Portugal aos estrangeiros que

falavam melhor a sua língua,

ou a negros que eram mais

espertos e capazes de realizar

o que lhes fosse pedido;

esperto;
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Eduardo Silva, “Entre Zumbi e

Pai João”. In: João José dos

Reis e Eduardo Silva.

Negociação e Conflito: a

resistência negra no Brasil

escravista. São Paulo:

Companhia das Letras, 1989,

pp. 13-14.

Créditos

Eduardo Silva

“A imensa massa populacional que se

transferiu do continente africano para a

colônia portuguesa não pode ser analisada

apenas como 'força de trabalho’ e, por

isso, muitos historiadores, hoje, procuram

discernir os caminhos, nem simples nem

óbvios, através dos quais os escravos

fizeram história. 

A longa experiência colonial, no tocante às

formas básicas de relacionamento, tem

sido sintetizada através de uma dicotomia

que permanece extremamente forte em

nossa mentalidade coletiva. De um lado

Zumbi de Palmares, a ira sagrada, o treme-

terra; de outro, Pai João, a submissão

conformada. 

Um outro campo de reflexão pode ser

encontrado, ainda em certos padrões de

relacionamento, de negociação, que

aparecem desde os primeiros tempos e que

não podem ser explicados apenas pela via

do paternalismo, mas que são, em boa

medida, forçados pelos próprios escravos.

Esses procedimentos não passaram

desapercebidos aos contemporâneos. ‘Uns

chegam ao Brasil’, escreve Antonil, ‘muito

rudes e muito fechados e assim continuam

por toda vida. Outros, em poucos anos

saem ladinos e espertos, assim para

aprenderem a doutrina cristã, como para

buscarem de passar a vida’. Estes, os

‘ladinos e espertos’, é que construíram o

vigoroso edifício de sincretismos de que

somos herdeiros: o sincretismo religioso,

linguístico, culinário, musical etc. De fato,

como já foi tantas vezes estudado, as

culturas negras, isoladas na diáspora, nos

limites da pressão humana, tudo digerem e

tudo transformam no objeto novo que será

o Brasil. 

O simples exame da participação dos

cativos na população total do país,

altíssima até inícios do século passado (...),

nos permite duvidar de uma sociedade com

tal desproporção entre homens livres e

escravos pudesse gozar de alguma

estabilidade sem que, ao lado da violência,

ou melhor, do ‘temor da violência’, não

passassem poderosas correntes de

negociação e de sabedoria política (...) 

No Brasil como em outras partes, os

escravos negociaram mais do que lutaram

abertamente contra o sistema político.

Trata-se do heroísmo prosaico de cada dia

(...)” 
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"No acervo de documentos sobre a

evolução do português paulista

(phpp.fflch.usp.br/corpus), está uma

carta de 1807, escrita pelo soldado

Manoel Coelho, que teria seduzido a

filha de um fazendeiro. Quando soube, o

pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz

a se casar com ela. O soldado, porém,

bateu o pé: não se casaria, como ele

escreveu, 'nem por bem nem por mar'

[O pesquisador José] Simões estranhou a

citação ao mar, já que o quiprocó se

passava na então vila de São Paulo, mas

depois percebeu: 'Olha o R caipira! Ele

quis dizer 'nem por bem nem por mal!'.

O soldado escrevia como falava, não se

sabe se casou com a filha do fazendeiro,

mas deixou prova valiosa de como se

falava no início do século XIX.  

 

'O R caipira era uma das características

da língua falada na vila de São Paulo,

que aos poucos, com a crescente

urbanização e a chegada de imigrantes

europeus, foi expulsa para a periferia ou

para outras cidades', diz Simões. 'Era a

língua dos bandeirantes'. Os

especialistas acreditam que os primeiros

moradores da vila de São Paulo, além de

porrta, pulavam consoantes no meio das

palavras, falando muié em vez de

mulher, por exemplo. Para aprisionar

índios e, mais tarde, para encontrar

ouro, os bandeirantes conquistaram

inicialmente o interior paulista, levando

seu vocabulário e modo de falar. (...) Os

bandeirantes seguiram depois para

outras matas da imensa Capitania de

São Paulo, constituída em 1709, com os

territórios dos atuais estados de São

Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,

Rondônia, Tocantins, Minas Gerais,

Paraná e Santa Catarina. 

 

Manoel Mourivaldo Almeida (...)

encontrou sinais do português paulista

antigo em Cuiabá, a capital de Mato

Grosso, que permaneceu com

relativamente pouca interação

linguística e cultural com outras cidades

depois do fim do auge da mineração de

ouro, há dois séculos. 'O português culto

dos séculos XVI ao XVII tinha um S

chiado', conclui Almeida. 'Os paulistas,

quando foram para o Centro-Oeste,

falavam como os cariocas hoje!' O ator e

diretor teatral cuiabano Justino Astrevo

de Aguiar reconhece a herança paulista

e carioca, mas considera um traço mais

evidente do falar local o hábito de

acrescentar um J ou T antes ou no meio

das palavras, como em djeito, cadju ou

tchuva, uma característica típica do

século XVII, que Almeida identificou

também entre moradores de Goiás,

Minas Gerais, Maranhão e na região da

Galícia, na Espanha.  

    (...) 

 

'Os moradores de Cuiabá e de algumas

outras cidades, como Cáceres e Barão de

Melgado [sic], em Mato Grosso, e

Corumbá, em Mato Grosso do Sul,

preservaram o português paulista do

século XVIII mais do que os próprios

paulistas. Paulistas do interior e

também da capital hoje falam dia, com

um d seco, enquanto na maior parte do

Brasil se diz djia', observou Almeida. 'O

modo de falar pode mudar dependendo

do acesso à cultura, da motivação e da

capacidade de perceber e articular sons

de modo diferente. Quem procurar nos

lugares mais distantes dos grandes

centros urbanos vai encontrar sinais de

preservação do português antigo'." 
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“A arqueologia constitui uma disciplina

científica que estuda as culturas e os

modos de vida do passado e do presente

por meio da análise de vestígios materiais

deixados em meios terrestres ou aquáticos

(...) A arqueologia da escravidão é uma

linha de investigação da arqueologia

histórica dedicada ao estudo dos espaços

de habitação e dos vestígios materiais dos

africanos e afrodescendentes que viveram

no continente americano sob o regime

escravista (...)

Nos estudos da arqueologia histórica

ocorridos no Brasil, os profissionais têm

examinado sítios de ocupação africana e

afrodescendente em diferentes regiões do

país, envolvendo vários espaços:

quilombos, cemitérios, senzalas e

engenhos escravistas. 

Ademais dos espaços habitacionais, as

pesquisas arqueológicas ainda traçaram

estudos sobre a alimentação dos escravos,

abrangendo as atividades de captação de

recursos (caça, pesca ou horticultura) e a

preparação e o consumo de alimentos. Para

tanto, trabalharam-se com os materiais

orgânicos por intermédio de análises

zooarqueológicas e botânicas, bem como

com os instrumentos de caça e pesca, as

ferramentas agrícolas e objetos usados no

processamento dos alimentos, tais quais

balas de chumbo, peças de armas, pesos de

pescas, anzóis feitos de pregos e outros. 

As pesquisas, de modo geral, têm mostrado

uma cultura material bastante variada em

sítios escravistas, composta de objetos

como cachimbos, artefatos de cerâmica

decorados, moedas perfuradas, conchas,

búzios, amuletos, adornos, instrumentos

musicais, louças e talheres, armas,

garrafas e outros elementos, examinados

sob distintas perspectivas. A investigação

desses vestígios evidencia, entre outras

coisas, as condições de vida dos africanos e

afrodescendentes no regime escravista, os

diferentes status em uma mesma

comunidade, as relações de poder entre

senhores e a resistência escrava, as

continuidades e descontinuidades do

legado cultural africano e, ainda, a

formação de novas identidades culturais

afrodescendentes.” 
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Janeiro: Imprensa Nacional,
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Créditos
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"(...) guardando os índios tapajós o corpo

mirrado de um de seus antepassados, que

chamavam de Monrramgarypy, quer dizer

primeiro pae, lhe iam fazendo suas honras

com suas offertas e danças já desde

muitíssimos annos [...] sentiram os indíos

tapajós isto [queima da casa na qual se

encontrava Monrramgarypy] por extremo,

porém vendo que já não tinha remédio,

aquietaram-se por medo dos brancos, que

já conheciam tomar em bem o que o padre

missionário tinha obrado. Folguei eu muito

quando me chegou a notícia daquella tão

generosa ação, porque desde o anno de

1661, em que eu tinha sido missionário,

primeiro entre os Tapajós, e feito sabedor

daquelle corpo mirrado, sempre tive desejo

de consumil-o, e não o fiz, porém, por não

ter tempo, commodo de o poder executar,

pois estava por então toda aquella aldêa

povoadíssima de índios que não convinha

alterar logo em aquelles primeiros

princípios." 
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Admirable Adventures and
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1808. Rio de Janeiro, RJ: José

Olympio, 2012. 

Créditos

Anthony Knivet 

"À tarde, incendiamos um novo navio,

queimamos todas as habitações e, depois

de abandonarmos o mercador e os

"mouros" (negros) na praia, aproveitamos

um excelente vento que soprava e partimos

para outras plagas. [...] Às 3 horas da

manhã encontramos e capturamos uma

canoa - uma espécie de bote que os nativos

constroem com uma única peça de madeira

- com quatro portugueses e duas mulheres,

uma das quais deveria casar-se naquela

manhã. Depois de apresarmos tal

embarcação, passamos a navegar bem

próximo da praia; quando havia cerca de

uma hora que esperávamos pelo nosso

bote, ouvimos o som de um sino tocado

pelos portugueses. Gaspar Jorge, o piloto

português, disse-nos que devíamos atacar,

pois o sino indicava que os habitantes

estavam no meio de sua missa e que,

naquele preciso momento, o sacerdote

consagrava o pão sacramentado diante do

povo. Mal o piloto português terminou a

sua explicação, saltamos em terra e

caminhamos para a igreja. [...] Depois de

saquearmos a vila e colocarmos os homens

a postos, relatamos ao general tudo o que

se passara[...] Durante toda a nossa

permanência em Santos, o capitão

estabeleceu-se no Colégio de Jesus, um

edifício que tinha, na parte traseira, várias

saídas para a praia. Uma noite, dois índios,

depois de serem maltratados pelos

portugueses, fugiram e, conhecedores das

ditas passagens do colégio, apareceram de

noite no leito do general, trazendo perus e

galinhas para dar-lhe de presente. [...] Um

dos índios, porém, que sabia falar

português, pôs-se de joelhos e disse que

tinha vindo suplicar-lhe socorro e não o

agredir. Na manhã seguinte, o general

conversou com os dois selvagens e, por seu

intermédio, soube qual o exato tamanho

das tropas portuguesas e, ainda, que estes

planejavam atacar-nos quando

estivéssemos de saída da cidade." 
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"No dia 15 de dezembro, ao entardecer,

ancoramos na barra de Santos, prontos

para sair com os nossos barcos em direção

à cidade. Na manhã seguinte, por volta das

9 horas, rumamos para Santos e, logo que

fomos descobertos, resolvemos

desembarcar, mesmo com somente 24

homens, pois o nosso bote maior tinha

ficado para trás. Por meio de tal

expediente, capturamos todas as pessoas

da cidade, homens e mulheres, em plena

missa, e os mantivemos dentro da igreja,

como prisioneiros, durante todo aquele

dia. Mestre Cavendish precisava tomar a

cidade, pois tinha grande necessidade de

suprimentos. Uma vez em Santos e com a

cidade sob controle, poderíamos ter

assegurado, com grande fartura, a

satisfação de todas as nossas carências.

Todavia, a negligência de nosso líder,

mestre Cocke, foi tanta que os índios, em

plena luz do dia, carregaram para fora da

cidade tudo o que desejaram, não havendo

ninguém para controlá-los [...] No dia 22

de janeiro partimos de Santos e, pelo

caminho, queimamos São Vicente. No dia

24, içamos as velas e rumamos para o

estreito de Magalhães." 
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Fortaleza São José de Macapá I
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Fortaleza São José de Macapá II
Fotografia
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Fortaleza São José de Macapá III
Fotografia
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Aos nossos filhos (1978)
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Créditos

Ivan Lins e Vitor Martins 

Perdoem a cara amarrada 

Perdoem a falta de abraço 

Perdoem a falta de espaço 

Os dias eram assim 

 

Perdoem por tantos perigos 

Perdoem a falta de abrigo 

Perdoem a falta de amigos 

Os dias eram assim 

 

Perdoem a falta de folhas 

Perdoem a falta de ar 

Perdoem a falta de escolha 

Os dias eram assim 

 

E quando passarem a limpo 

E quando cortarem os laços 

E quando soltarem os cintos 

Façam a festa por mim 

 

Quando lavarem a mágoa 

Quando lavarem a alma 

Quando lavarem a água 

Lavem os olhos por mim 

 

Quando brotarem as flores 

Quando crescerem as matas 

Quando colherem os frutos 

Digam o gosto pra mim... 
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Conta a teu filho (1979)
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Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Observações

O poema de Renata Pallottini

não possui título, assim a
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primeiro verso para nomear

este documento. 

 

Origem

Renata Pallottini. Coração

americano. São Paulo: Feira

de Poesia, 1979. 

 

Créditos

Renata Pallottini 

 

 

Conta a teu filho, meu filho 

Daquilo que nós passamos 

Que havia fitas gravadas 

Retratos de corpo inteiro 

Conta que nos encolhemos 

Como animais espancados 

Que ninguém teve coragem 

Que respirávamos baixo 

Olhos fugindo dos olhos 

As mãos frias e suadas 

E conta que faz dez anos 

Que temos pouca esperança 

Que pedimos testemunho 

E não aguentamos mais 

Talvez teu filho, meu filho 

Viva em mundo mais aberto 

Mas é grave que lhe contes calmamente 

E nos mínimos detalhes 

A história desses punhais 

Cravados em nossas tardes 

Porém, se por tudo isso 

Renuncias a ter filhos 

Como (alguns) renunciamos 

Deixa inscritos, como eu deixo 

Sinais em troncos de árvores 

Letras em papéis esquivos 

Pra que não escureça 

Essa lâmpada mesquinha 

Relâmpago, fogo fátuo 

Pura lembrança dos dias 

Em que livres, 

Fomos filhos de pais muito mais felizes 

Conta a quem possas, meu filho 

O que em ti forem palavras 

Nos outros serão raízes. 
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Monumento às Bandeiras
Escultura
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Borba Gato
Escultura
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Estátua do Borba Gato e Monumento às Bandeiras são 'pichados' em SP
Jornal online

Sobre este documento
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Origem

Cotidiano, Folha UOL, 30/09/2016. Disponível

em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1818322-

estatua-do-borba-gato-e-monumento-as-bandeiras-sao-

pichados-em-sp.shtml

Créditos

Folha UOL

“A depredação acontece um dia

depois de os candidatos à

Prefeitura de São Paulo

comentarem sobre o abandono

da cidade durante debate

eleitoral (...). O tucano João

Doria disse que a cidade ‘está à

beira do abandono, maltratada’

e que a ‘zeladoria da cidade é

inexistente’ e questionou a

senadora Marta Suplicy (PMDB)

qual a proposta dela sobre

pichações e vandalismo. 

‘Isso não pode ser permitido na

cidade’, disse Marta, lembrando

a diferença entre pichações e

grafites e dizendo que ela foi a

primeira prefeita que deu

atenção a essa manifestação

artística. ‘Mas vandalismo, não,

não vamos permitir.’ 

‘Marta, arte, sim, vandalismo,

não’, responde Doria. ‘A cidade

precisa ser preservada,

vandalismo tem que ser tratado

pela polícia.’ 

A peemedebista, na tréplica,

disse que vai colocar guardas

municipais em prédios públicos.

‘A prefeitura tem que estar

atenta, e se pichar, a

subprefeitura tem que limpar’,

afirmou. ‘Jovens picham por

adrenalina, e isso se resolve

também com pistas de skate’.” 
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Ao invés de pichar, que tal remover as homenagens aos bandeirantes em SP?
Blog

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Leonardo Sakamoto. Blog do Sakamoto, 30/09/2016. Disponível

em: http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/09/30/ao-

inves-de-pichar-que-tal-remover-as-homenagens-aos-

bandeirantes-em-sp/

Créditos

Leonardo Sakamoto

Particularmente, acho que essa

forma de intervenção urbana

tem um custo alto uma vez que

equipes de limpeza pública

foram deslocadas para remover

as tintas dos monumentos – o

que significa que deixaram de

limpar algum outro lugar.

 

Mas, ao mesmo tempo, nunca

entendi como um povo que se

diz tão consciente de si mesmo

não se juntou para repensar as

homenagens dadas aos

açougueiros bandeirantes em

locais de grande visibilidade. E,

diante da percepção do que

eles realmente significaram,

talvez decidir por removê-las.

 

Ah, mas é de Vitor Brecheret! –

clamam alguns. Podia ter sido

feita com o dedo de Deus à sua

imagem e semelhança. Dá no

mesmo.

 

Afinal, a arte [nem sempre] é

usada para despertar o que

temos de melhor como seres

humanos. Pelo contrário, pode

ser usada [para] que a história

seja passada adiante de forma

acrítica, contribuindo com a

doutrinação.

 

(...)

 

Mas ainda falta irmos um

pouco mais longe no tempo.

Até a nossa própria fundação.

 

Bandeirantes. A gurizada que é

nome de avenida, escola,

praça, escultura, Palácio de

Governo, estrada. Nossos

heróis são Domingos Jorge

Velho, Antônio Raposo

Tavares, Fernão Dias Paes

Leme, Manuel Preto,

Bartolomeu Bueno, Borba Gato

que roubaram, mataram,

escravizaram e ampliaram

nossas fronteiras como

consequência não de algum

princípio mais alto, mas da

ganância.

 

O fato da elite de São Paulo tê-

los, em determinado

momento, escolhido como

heróis diz muito sobre o

espírito do Estado. E o fato de

muita gente continuar

defendendo que seus métodos

foram necessários para que o

Brasil fosse ‘grande’ diz muito

sobre o que somos nós, um

povo que acha que o fim

justifica os meios.

 

(...)

 

Não estou defendendo

derrubar o museu Casa do

Bandeirante, que existe em São

Paulo para nos lembrar do

cotidiano daquele tempo. Seria

o mesmo que querer a

demolição do Coliseu, usado

para sangrar pessoas pelo

deleite de outras e em

benefício da política. Os



monumentos pichados não são

lembrança daquele momento

histórico, mas símbolos

construídos para fortalecer

uma narrativa histórica por um

grupo social que ainda hoje

está no poder. Ou seja, não são

lembranças de um passado que

não existe mais, mas parte de

um presente que segue

formando, com toda força, um

conceito de cidade e de povo.

Sem que esse povo se importe

com isso.”
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Os monumentos às bandeiras - Uma nova perspectiva
Texto Acadêmico
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Silvio Oksman. "Os monumentos às bandeiras - Uma nova perspectiva.

Minha Cidade, 196.02 São Pauloano 17, nov. 2016. Disponível

em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.196/6268 

 

Créditos

Silvio Oksman 

 

 

“(...) 

Os jornais e televisão

noticiavam o vandalismo e a

depredação de dois

monumentos da cidade e

chamaram a tinta de

pichação. Evidentemente

não se tratava de pichadores,

mas de uma manifestação

violenta não apenas contra

os monumentos em si, mas

também contra aquilo que

eles representam na sua

origem. Os bandeirantes,

como hoje já sabemos, eram

bárbaros, violentos e

promoveram uma matança

brutal contra os índios. No

início do século 20 foram

alçados [à] condição de

heróis, desbravadores. Foi

assim que aprendemos nos

livros da escola – para

aqueles que se manifestam

sobre a escola sem partido,

vejam que sempre houve

ideologia nos livros

didáticos. 

(...) 

Se hoje podemos olhar para

esta obra e entender que há

outras abordagens possíveis

para a história das

Bandeiras, que não aquela

que se contou até pouco

tempo, a questão que se

coloca é de como recontar a

história, lembrando também

dos derrotados. Como fazer

para que todas as camadas da

história apareçam? Afinal de

contas, eliminar os

monumentos significa,

também, contar apenas

parte da história. 

Caso estes monumentos não

existissem, talvez o

resultado deste ataque de

sexta-feira fosse menos

contundente. 

Parece, portanto, que o que

se coloca é a possibilidade de

revisão, de novos olhares. A

ideia de lugares de memória

traz consigo esta questão.

São lugares que contam as

histórias difíceis, que

mexem em questões que por

vezes pareciam resolvidas,

mas não estão.

(...)” 
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A corrida de toras dos Timbira
Texto acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem
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Créditos
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"Os Timbira são um povo física,

linguística e culturalmente caracterizado

como da família Jê, que disperso, habitava

o interior do Maranhão e partes limítrofes

dos Estados do Pará, Goiás e Piauí. Esse

povo existe ainda parcialmente,

compondo-se hoje das seguintes tribos: 

Timbira orientais: 

Timbira de Araparytiua 

Kukóekamekra e de Bacabal  

de Cajuapára  

Kre/púmkateye  

Pukópye e 

Gaviões  

Apányekra (Canellas de Porquinhos)  

Ramkókamekra (Canellas do Ponto)  

Krahó 

Timbira ocidentais: 

Apinayé 

 

Seus parentes mais próximos são os

Kayapó do norte, os Suyá e os hoje

extintos Kayapó do sul. 

Nenhuma das inúmeras cerimônias que

constituem a vida pública entre os

Timbira chama tanto a atenção dos

civilizados quanto a corrida de toras. Isto

se deve ao fato de que, depois da dança no

pátio da aldeia, essa é a cerimônia mais

repetida na vida cotidiana desses índios e,

dramaticamente, a mais impressionante.

De outro lado, dificulta sua compreensão

a vertiginosa velocidade do

acontecimento que, em geral, está

terminado antes que o visitante tenha

tempo de vê-lo direito. Por essa razão, a

maior parte das informações a seu

respeito são, ao que parece, total ou

parcialmente de segunda mão. 

Ao se indagar a qualquer colono, na zona

timbira e muito além dela, a respeito da

corrida de toras, recebe-se logo como

resposta que se trata de uma prova de

casamento. Snethlage, que visitou, entre

1924 e 1926, várias tribos timbira, adere

sem reserva a essa interpretação: o jovem

timbira que pretende casar-se, diz ele,

deverá carregar em passo acelerado uma

pesada tora, percorrendo uma

determinada distância. Caso não consiga

isto, não estará apto para o casamento

(Snethlage 1930:171, 183). 

Infelizmente, essa interpretação, por

mais simples e compreensível que pareça,

é improcedente, como já se me tornara

evidente por ocasião de minha primeira

permanência entre os Ramkókamekra.

Antes de mim, o pesquisador brasileiro

Fróes Abreu (1931:187) , que em 1928

passara alguns dias na mesma tribo, tinha

chegado a essa mesma conclusão,

escrevendo de maneira clara: 'Antes de

visitar os Canellas (=Ramkókamekra) ouvi

dizer que os moços só se podiam casar

quando tinham força de carregar tóros.

Na aldeia indaguei da veracidade dessa

affirmação e verifiquei que tal não se

dava; o habito de carregar tóros é antes

uma práctica de educação physica'. Da

mesma maneira Oliveira, ao interrogar

em 1926 o cacique apinayé José Dias

Matúk, nada chegou a ouvir sobre uma

prova de casamento, qualificando a

corrida de toras dessa tribo como uma

'demonstração de resistência'. (...) 

É digno de menção que, nas cerimônias

dos índios, o civilizado esteja, por todo

lado, farejando provas de casamento; até

mesmo a cura de formigas dos Maué e as

curas de formigas e de marimbondos das

tribos Guayana teriam sido interpretadas

nesse sentido. Evidentemente, o

civilizado, em virtude de sua própria

maneira de sentir, tende a atribuir ao

casamento dos índios uma importância

muito maior do que a que lhe conferem os

próprios. 

Aliás, já deviam ter chamado a atenção,

até dos observadores mais superficiais,

vários aspectos da corrida de toras que são

inconciliáveis com uma prova de

casamento. Entre estes estão, por



exemplo, o fato de que o treino é sempre

feito com duas toras, que os carregadores

mudam constantemente, que entre os

participantes estão tanto adolescentes

quanto homens que já são avôs, que

muitas vezes três corridas são realizadas

no mesmo dia etc. Todas essas são

circunstâncias das quais o singelo deduz

tratar-se de uma competição esportiva

entre duas equipes, da mesma ordem que

o hóquei ou o jogo de bola de outras tribos

americanas. 

Os Timbira, por sua vez, há muito estão

familiarizados com o equivocado modo de

ver dos civilizados. Sendo assim, nesse

particular, o corroboram à vontade, pois

um Timbira costuma dizer aquilo que

supõe agradar ao interlocutor. Da mesma

maneira, aliás, que os Guarani, os quais

de bom grado confirmavam a todos como

se pode ler nos livros escolares brasileiros

que o Bom Deus na língua deles se

chamava 'Tupan', apesar de esse nome

em sua mitologia ser atribuído a um

demônio (do trovão) bem inferior, sendo

seu deus supremo chamado por nome

diferente."
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Entrevista de Carmem Portinho
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“A senhora foi uma das

primeiras engenheiras a

ocupar um cargo público. Qual

foi a reação dos seus colegas de

profissão? 

A Diretoria de Viação e

Obras da prefeitura, para a

qual fui nomeada, era

ocupada por um velho

engenheiro que nunca tinha

visto uma mulher

engenheira na vida e talvez

nem soubesse que existisse.

Quando me apresentei para

tomar posse, ele torceu o

nariz e, visivelmente, não

gostou. Dizem que não há

discriminação contra a

mulher no trabalho, mas há!

Naquele tempo era ainda

pior. Tanto que a primeira

tarefa que esse diretor me

deu foi a inspeção do pára-

raios instalado no alto do

edifício antigo da prefeitura.

Para fazer esse trabalho,

teria que subir no telhado e

ele achou que por ser

mulher não conseguiria

fazê-lo. Indiretamente, essa

tarefa foi uma forma de

discriminação: ele queria me

testar. Ele queria me ver em

cima do telhado! Mas se deu

mal, porque quando era

estudante eu pertenci ao

Centro Excursionista

Brasileiro e estava

acostumada a fazer

alpinismo. Para quem já

havia escalado todos os

morros do Rio de Janeiro,

subir em um telhado era

sopa! Muito mais difícil para

mim foi saber como

funcionava o tal pára-raios. 

 

O fato de a senhora ser

feminista interferia no seu

relacionamento profissional? 

Entre os colegas da Escola

Politécnica nunca senti

discriminação. Eles eram

muito solidários e,

inclusive, apoiavam nossa

luta pelos direitos das

mulheres. Agora, entre os

velhos engenheiros, senti

discriminação, sim. Eles não

aceitavam facilmente que a

mulher se expusesse.

Mesmo na Câmara e no

Senado eu também sentia

isso: havia políticos velhos

simpáticos à nossa causa,

mas havia uns danados que

achavam nossas

reivindicações um desaforo.

Tanto que custamos muito a

obter o direito de voto, e não

o obtivemos pela Câmara e

pelo Senado. Infelizmente,

só o conseguimos quando

veio a ditadura de Getúlio

Vargas. 

 

Como foi sua atuação à frente

desse movimento pelo voto

feminino? 

Nas décadas de 20 e 30,

eram poucas as mulheres

que se formavam na

universidade, mas esse

número já começava a

aumentar. Então,

resolvemos fundar a União

Universitária Feminina,

para incentivar e ajudar as

mulheres que se formavam.

A associação foi fundada em

13 de janeiro de 1929, na

minha casa, e de seu início

participou também a Berta



Lutz. Estavam presentes:

Maria Esther Ramalho,

Sylvia Vaccani, Natércia

Silveira, Orminda Bastos,

Luiza e Amélia Sapienza,

além de outras mulheres

que agora não recordo o

nome. Nós tínhamos a

seguinte estratégia: sempre

que uma mulher passava no

exame para a universidade

— em medicina, direito,

engenharia ou qualquer

outra área — procurávamos

por ela e lhe oferecíamos o

"Chá das calouras",

aliciando-a para a

associação. Quando uma

mulher se formava,

oferecíamos o "Chá da

vitória", íamos buscar as

mulheres uma por uma, de

modo que isso se tornou

muito conhecido. Nós nos

dedicávamos muito e o

feminismo era para nós uma

luta muito importante.

Chegamos a sobrevoar o Rio

de Janeiro de avião,

lançando panfletos em

defesa do voto feminino.

Isso no tempo em que nem

aviões decentes existiam.

Mas a União Universitária

Feminina não foi a única

associação que fundamos.

Havia a Federação Brasileira

para o Progresso Feminino,

criada em 1919, que era

muito mais forte. A

Federação foi iniciativa da

Berta Lutz que, em 1924, nos

representou na Câmara,

como deputada. Para a

Federação Brasileira pelo

Progresso Feminino

atraímos a Maria Eugenia

Celso, escritora; a Ana

Amélia Carneiro de

Mendonça, primeira mulher

presidente da Casa do

Estudante; a Maria Luiza

Bittencourt, advogada

brilhante; a Joana Lopez,

médica famosa, e muitas

outras. Mais tarde, em 1937,

criamos também a

Associação Brasileira de

Engenheiras e Arquitetas. 

 

Além do voto, que outras

vitórias o movimento

feminista alcançou? 

Tivemos outras vitórias,

pequenas mas importantes.

Naquele tempo, era quase

obrigatório, porque usual,

adotar o nome do marido.

Hoje, não é mais assim. Nós

fomos as primeiras a propor

que as mulheres não

mudassem seu nome ao

casar. Eu mesma não adotei

o nome de meu marido. Nós

achávamos que isso seria

uma demonstração de

independência e resistência.

Eu fiz meu nome, o nome

com que nasci. Agora, muita

gente faz o nome do marido

e quando se torna

conhecida, ninguém sabe se

é por competência ou por

causa do marido.” 
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“A educação civica ha de ser feita com o

conhecimento da causa, as razões do

patriotismo, buscadas nas origens e nas

tradições, continuadas na historia da

formação nacional, alcançando o período

em que vivemos, no qual, depois da

emancipação política procuramos uma

emancipação economica, bem mais difícil

de conseguir.

Para educar, isto é, conduzir, socialmente

os futuros brasileiros, parece não deveria

haver outro caminho, além deste, da

verdade honestamente procurada e dita

com franqueza. Só ella dá forças para a

acção e emprega bem a confiança,

indispensáveis à victoria na vida.

Se este livrinho lograr algum pequeno

exito terá o autor compensada a sua pena,

pois realliza nele a sua mais atenta

ambição literária.” 
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“ESTE LIVRINHO 

Este Livrinho é feito para a intelligencia

das creanças e dos homens simples do

povo. 

Nestes dias, que alvorecem tão novos, em

que se procura crear o culto da patria,

penso que o primeiro trabalho para isso é

fazer a patria conhecida daqueles que a

devem amar. 

Não se ama uma terra sinão quando

alguma coisa sagrada a ella nos prende –

algum sacrifício, ou alguma tradição

gloriosa. 

São essas coisas que firmam a nossa

existencia moral. 

Sentir o que fizeram de grande os nossos

antepassados equivale a tomar o

compromisso de os continuar na historia. 

Os nossos annaes, comquanto sejamos

novos no mundo, registram lances de que

nos podemos orgulhar. 

Fixa-los, em suas linhas geraes, na alma

das gerações, é, pois, o processo mais

pratico e seguro de nella crear e nutrir o

sentimento da patria. 

É o que procuro fazer aqui com todo

carinho. 

Outros poderão fazer coisa melhor, com

mais talento; mas eu escrevi este livrinho

com todo o meu coração. 

Rio – 1917 

Rocha Pombo” 
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A prática musical religiosa no Brasil e em Portugal na segunda metade do século XVIII
Texto Acadêmico

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Katya Beatriz de Oliveira;

Laura Ronai. A prática musical

religiosa no Brasil e em

Portugal na segunda metade

do século XVIII: paralelo e

fundamentação para a

interpretação vocal da música

de José Joaquim Emerico Lobo

de Mesquita. Per musi, Belo

Horizonte , n. 24, p. 151-166,

Dec. 2011. 

Créditos

Katya Beatriz de Oliveira;

Laura. Ronai  

 

 

"Com a proibição por parte do rei de

Portugal da instauração das ordens

primeiras em Minas Gerais, com o objetivo

de evitar a evasão do ouro, surgiram as

irmandades que patrocinaram as artes

ligadas ao serviço religioso. (...) As cidades

serviam como cenário para inúmeros

cortejos, procissões e festas, que chegavam

a durar vários dias, se transformando em

palco para as manifestações religiosas e

para a publicidade do poder real (...) A arte

sacra produzida nas Minas devia seguir as

regras ditadas pela Igreja, trazidas do reino

e absorvidas na colônia. (...) As

irmandades contratavam um grupo para as

suas festas e missas principais, através de

um contrato ou ajuste, que era firmado

entre o mestre de música responsável pelo

grupo e a irmandade. Geralmente estes

grupos eram compostos por um coro -

constituído por quatro a cinco integrantes,

três homens e uma ou duas crianças para a

voz de [soprano] e uma orquestra,

constituída geralmente por dois violinos e

um baixo nas cordas, e um par de trompas

e pares de flautas e/ou oboés.  

A concorrência entre as irmandades irá

impelir os músicos mineiros à criação de

música própria e à busca pela atualização

em relação aos estilos vigentes na Europa.

(...) José Joaquim Emerico Lobo de

Mesquita atuou na região dos diamantes na

segunda metade do século XVIII, como

compositor, organista, regente, e professor

de música." 
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Missa em Fá Maior - Kyrie
Música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Orquestra Barroca do 16º Festival

Internacional de Música Colonial

Brasileira e Música Antiga (Com

instrumentos de época),

divulgado em 2012. Lobo de

Mesquita, Missa em Fá Maior -

Kyrie. Disponível em:

 https://youtu.be/b0mK0oyQWBw 

 

 

Créditos

Lobo de Mesquita

Missa em Fá Maior - Kyrie:

Áudio: https://drive.google.com/open?

id=0B24Pob8ONI7TZ3dETkd0V2p4MVE 

Vídeo: https://youtu.be/b0mK0oyQWBw
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B24Pob8ONI7TZ3dETkd0V2p4MVE
https://youtu.be/b0mK0oyQWBw
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O Vergalho
Literatura

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Vergalho: chicote, chibata.

Valongo: antigo Cais do Rio

de Janeiro e seus arredores,

por onde entrarão milhares de

escravos. a rua do Valongo

abrigou durane muito tempos

as casas de comércio de

escravos.

Origem

Machado de Assis. “Capítulo

LXVIII – O Vergalho”.

Memórias Póstumas de Brás

Cubas. São Paulo: Ateliê

Editorial, 2001, pp. 169-170. 

Créditos

Machado de Assis 

“Tais eram as reflexões que eu vinha

fazendo, por aquele Valongo fora, logo

depois de ver e ajustar a casa.

Interrompeu-mas um ajuntamento; era

um preto que vergalhava outro na praça. O

outro não se atrevia a fugir; gemia somente

estas únicas palavras: - ‘Não, perdão, meu

senhor; meu senhor, perdão!’ Mas o

primeiro não fazia caso, e, a cada súplica,

respondia com uma vergalhada nova.

- Toma, diabo! Dizia ele; toma mais

perdão, bêbado! 

- Meu senhor! Gemia o outro. 

- Cala a boca, besta! Replicava o vergalho 

Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de

ser o do vergalho? Nada menos que o meu

moleque Prudêncio, - o que meu pai

libertara alguns anos antes. Cheguei-me;

ele deteve-se logo e pediu-me a bênção;

perguntei-lhe se aquele preto era escravo

dele. 

- É sim, nhonhô. 

- Fez-te alguma coisa? 

- É um vadio e um bêbado muito grande.

Ainda hoje deixei ele na quitanda,

enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele

deixou a quitanda para ir na venda beber. 

- Está bom, perdoa-lhe, disse eu. 

- Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não

pede. Entra para casa bêbado. 

(...)”. 
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Planisfério de Cantino (1502)
Mapa
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Obreias e cartas
Jornal

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Obreia: Folha delgada feita de massa

cozida e de diferentes cores que

umedecida serve para fechar cartas,

para pegar papéis.

Rótula: Grade de madeira que se usa

em algumas janelas deixando entrar a

luz pelos intervalos das travessas de

madeira que se cruzam entre si.

Motejo: Gracejo; dito picante; mofa,

zombaria.

 

Origem

Almanack Litterario Alagoano das

Senhoras, n° 001, Alagoas, 1888, pp.

58-61. Disponível em:

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-

digital/ 

Créditos

Ignês Sabino Pinho Maia

"Era curiosa a forma porque nos tempos

idos subscriptavam-se as cartas

dirigidas a alguem. 

Creio que ainda não há dous seculos que

principiou-se a uzar obreias. 

Em 1624, diz um notavel escriptor, na

Allemanha já se uzava dellas. 

Em 1706, viajando Lobat pela Italia,

atribuiu a invenção das mesmas aos

Genovezes. 

Ha, porém, quem isto conteste,

querendo que as obreias dactem dos

Lacedonios, porque antes delles,

conforme rezam as velhas chronicas, as

cartas eram atadas para não serem

lidas. 

O mais interessante era a côr do fio ou

fita com que isso se fazia, conhendo-se

logo a categoria de seu destinatario. 

A minha gentil leitora desejará por certo

que eu sem mais rodeios lhe faça a

descripção, que promptamente

satisfaço. 

Um bilhetinho amoroso era preso por

uma fita cor de roza, indicando os

sonhos e os suspiros de quem o enviava. 

Uma carta de menina solteira,

conhecia-se pela fita branca, signal de

innocencia. 

Uma missiva que tratasse de negocios

serios, era amarrada por um cordão

preto ou fita da mesma côr. 

Si de um marido à sua cara metade, o

distinctivo era de uma fita amarella. 

Uma carta de commercio, no

entretanto, não demandava côres nem

fitas: um simples fio, bastava, de onde

presumi-se que veio especialmente a

expressão: - atar o fio das relações,

porque a carta era respondida, vinda

outra incontinenti e assim por diante. 

Hoje, porém, torna-se a

correspondência mais economica; não

precisando fitas nem fios, mas sempre

perigosa. 

O envelope aristocratico, substituiu a

obreia. 

No tempo de criança, recordome bem! vi

em mimosos cofresinhos algumas bem

elegantes cheias de raminhos e cupidos,

com as quaes comprazia-me em

brincar, fazendo collares e braceletes.  

As côres das fitas com que se atavam as

cartas, - sobre tudo a côr de rosa,

synonimo de namoro, - o que era

reputado um verdadeiro escandalo –

parece-me que não estavam de accordo

com as ideas daquelles tempos em que

as moças solteiras viviam occultas pelas

rotulas, cheias de preconceitos e

pieguices. 

Naquelle tempo o acanhamento era tal,

que o casar era um caso raro, e o modo

porque se o fazia, repugnante. A moça

não tinha vontade propria. 

No século actual, nos nossos dias, tudo

mudou de face; as cartas amorosas não

differem das de simples amizade ou

etiqueta, se não pelo phraseado, mas

ninguem se lembra do perigo que, a

goma arabica moderna substituindo a

obreia, offerece, podendo por meio de

uma simples gotta d’agua trahir tantos

segredos! 

O papel é pequenino, timbrado,

conforme a posição de quem escreve. Os

fidalgos estampam os brazões na

primeira face e tambem sobre o

enveloppe. 

Outros, porém uzam de monogrammas,

tudo chic, gracioso, respirando o

modernismo, e creia a leitora, até a

phrase é moderna… 

Há cartas de etiqueta, de amisade e de

amor, como é sabido. Rara é, comtudo,

aquella que contém palavras sinceras:

tudo vae de accordo com o tom, que é

ligeiro, banal.  

As amorosas então, repletas de effusão

de um sentimento frouxo, pueril,

encerram às vezes tantos arroubos de

paixão, tantos laivos de

sentimentalismo, tantas promessas,



que equivalem a outras tantas loucuras,

que sendo lidas por terceiros provocam

risadas e motejos Entretanto, não se

lembra o curioso zombador que

igualmente as recreveu, e talvez até em

peiores condições. 

A não se ter uma certa instrucção, uma

carta destas, devia-se dispensar, porque

o que se diz hoje, repete-se amanhã, foi

ouvido hontem, e o ridiculo vem

empallidecer uma rosa que se deve

chamar no jardim do sentimento: -

amor! 

A estas crianças loucas que sem terem

comprehendido ainda o dia de hontem,

cuidam já no de amanhã, é fácil escrever

sem reflexão, porque os seus poucos

annos requerem a ligeireza do

pensamento, sendo preciso, pois,

pagar-lhes este tributo; porém…

cuidado com o enveloppe, cuidado com

a gomma arabica!!.. 

Nem tudo se deve confiar ao papel; e

melhor confidente é a palavra, que

traduz o pensamento que é mais

expressiva, mais solida, e mesmo mais

válida, - tanto que há um antigo adagio

n’estas espressões: - Falando a gente se

entende. 

Eu, pois, aconselho a gentil leitora que

nas cartas seja sempre commedida,

escolhendo as phrases e o sentido. 

Se for romantica e expansiva e quizer

n’uma folha de papel traduzir os laivos

que lhes transbordam o peito, não se

esqueça do perigo que offerece as

obreias e o enveloppe. 

O papel é o agente daquelle e a

indiscripção, - o maior inimigo de si

proprio. 

IGNEZ SABINO PINHO MAIA 

(Côrte)" 
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Entrevista com Edgar Salvadori De Decca
Entrevista

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Observações

Nossa homenagem ao

historiador Edgar Salvadori De

Decca, docente do departamento

de história da Unicamp entre

1977 e 2017 (1947-2017).

 

 

Origem

Programa Memória Científica da

TV Unicamp - 29:19 em

diante. Disponível

em: http://www.rtv.unicamp.br/?

video_listing=edgar-salvatori-

de-decca

Créditos

Edgar Salvadori De Decca  

"No final da década de 60, com os

movimentos de Maio de 68 e toda a

contestação estudantil, a universidade

passou a sofrer também o impacto muito

forte dessas mudanças (...) e foi assim que

eu fiz o curso de história. São os anos em

que pela primeira vez (...) iniciavam-se os

estudos de marxismo dentro da

universidade brasileira (...) e as primeiras

indagações que eu tive com relação ao

conhecimento histórico foram lendo

textos de Marx (...) Quando li o 18

Brumário de Bonaparte fiquei

completamente fascinado (...) e acho até

que o meu livro 1930 - O Silêncio dos

Vencidos - que acabou sendo o resultado

de uma tese de doutorado – teve como

baliza esse livro de Marx que analisava um

golpe de estado como o que Vargas deu no

Brasil em outubro de 1930 (...)

O momento de renovação no final dos

anos 60 e nos anos 70 do século XX foi um

momento em que desabrocha uma nova

história no Brasil – e não só porque aqui

as condições da ditadura, a repressão e a

censura predominavam mas também

porque no cenário internacional havia um

movimento de renovação da história

muito forte (...). A renovação daqui teve

(...) uma radicalidade muito mais

profunda porque tocava no cerne do que

era a instituição do discurso político que

se apropriava da história para legitimar os

regimes de exceção. (...) A história política

brasileira foi construída de uma maneira

em que o vencedor sempre ditou a sua

versão da história. (...) O meu maior

desejo era poder escrever uma história

que contestasse e derrubasse (...) os

edifícios consagrados e idolatrados pela

historiografia na qual eu mesmo fui

formado (...) 1930 - o Silêncio dos

Vencidos talvez tenha sido o primeiro

livro a ter uma tiragem por parte de um

historiador universitário de edições sendo

esgotadas em meses (...) [O livro] enuncia

que a história no Brasil havia sido

construída através do silêncio daqueles

que foram derrotados e ocultou a

experiência de sujeitos sociais

fundamentais para a constituição da

sociedade brasileira.(...) 

A pós graduação da Unicamp vem trazer a

história social do trabalho (..) desde os

escravos até os movimentos operários da

industrialização e os movimentos

operários recentes (...) A história deixou

de ser uma história marcada pela

cronologia dos vencedores. Ela teve a

ousadia de buscar um outro tempo (...)

uma temporalidade marcada pela

experiência daqueles que (...) não contam

a história. (...) Subversiva, no melhor

sentido da palavra.

Hoje a história está confinada no mundo

acadêmico, em trabalhos extremamente

especializados (...) inegavelmente

importantes. Mas há alguma coisa que a

historiografia deixou de ser (...) que ficou

no passado recente (...) o conhecimento

da história e das humanidades foram

fundamentais para a consolidação da

sociedade civil que buscou os ideais da

democracia” 

 

 


