
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A HISTÓRIA EM BANCAS DE JORNAL 
Raquel Glezer1 
 
Introdução 
 
As experiências dos professores das disciplinas teórico-metodológicas em curso de 
História, bacharelato ou licenciatura, podem ser generalizadas, pois usualmente 
enfrentam incompreensões por parte do alunado e de colegas. Não importam as 
denominações: Introdução aos Estudos Históricos ou Metodologia da História; Filosofia 
da História; Teoria da História; História da Historiografia... Afinal, para que elas 
servem?  O que fazem em um currículo sobrecarregado?  
As outras disciplinas obrigatórias de um curso de História possuem conteúdo definido 
por espaços geográficos (América, Brasil, África, Ásia), ou recorte cronológico 
(História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea). O 
recorte cronológico ainda se impõe ao recorte geográfico, apesar dos questionamentos 
apresentados nos últimos trinta anos, a partir da obra de Chesneaux2 sobre o uso 
ideológico da periodização. As disciplinas optativas se organizam por temas, processos 
explicativos, fontes ou campos historiográficos.  
Diversamente, as disciplinas teórico-metodológicas deslocam-se em espaços  e tempos 
variados, pois podem se articular por conceitos, teorias explicativas, formulações 
teóricas de processos históricos, análises historiográficas de autores, temas relevantes, 
questões significativas ou momentos marcantes.... quase sempre fugindo ao recorte 
espacial e/ou ao cronológico. 
Para os alunos, as disciplinas teórico-metodológicas se apresentam como um conjunto 
complexo. Têm dificuldade de reconhecer nelas o que conhecem como História, isto é, 
o campo de conhecimento que aprenderam a reconhecer como tal nos livros didáticos, 
manuais acadêmicos e livros dos historiadores. As discussões sobre o que são 
documentos, fatos históricos, fontes, memórias, monumentos, os questionamentos sobre 
os conceitos nos livros escritos pelos historiadores, ou os debates sobre os usos de 
cultura material, cultura imaterial, história oral, memória social, micro-história e macro-
história, genealogia, memória local se apresentam como complicações do que aparenta 
ser simples e conhecido.   
Qual a finalidade  de uma disciplina como Teoria da História no processo de formação 
de um profissional da história? As reflexões que são propostas aos alunos têm qual 
finalidade? As respostas podem ser tão múltiplas como o campo: conhecer a História da 
História; perceber como o campo dos estudos históricos foi formado e quais as 
transformações que sofreu; aprender a reconhecer os conceitos e as teorias que 
embasam os trabalhos dos historiadores, identificar os pressupostos da seleção de temas, 
fatos e dos arranjos dos conteúdos.  De forma sintética, reconhecer que o conteúdo da 
história que encontram nos livros é um produto cultural datado (linguagem, conceitos, 
preconceitos), da mesma maneira que os textos que produzem em seus trabalhos.  
Para nós, professores nestas disciplinas, as questões teóricas devem fundamentar os 
trabalhos dos historiadores, quer os de pesquisa em campo, não importando o tipo de 
fonte explorada - arquivística, bibliográfica ou de história oral,  quer os de análise 
historiográfica sobre as obras de historiadores, nas variadas formas que podem assumir. 
                                                 
1 Profa. Titular Teoria da História e Metodologia da História/Departamento de História/FFLCH/USP; e-
mail: raglezer@usp.br .  
2  Cf. Jean Chesneaux. Du passé faisons table rase?: a propos de l'histoire et des historiens. Paris: F. 
Maspero, 1976; trad. brasileira Devemos fazer tabula rasa do passado? Sobre a história e os 
historiadores. São Paulo: Ática, 1995.   



 
Tais questões estavam em nosso horizonte de preocupação quando propusemos aos 
alunos matriculados na disciplina Teoria da História I – 0401 - Noturno, no primeiro 
semestre de 2005, cujo programa havia sido formulado com o objetivo de possibilitar 
uma visão panorâmica de algumas formas de reflexão sobre a história até o início do 
século XX, com aulas teóricas e leituras de textos de alguns autores clássicos, algo a 
mais: um trabalho empírico, levando em consideração as restrições e limitações aos 
alunos dos cursos noturnos: biblioteca em horário restrito; arquivos, centros de 
documentação e museus fechados, nos horários que os alunos poderiam dispor para 
alguma atividade extra classe.  
Que material poderia ser utilizado, que estivesse acessível e cujas informações 
complementares pudessem ser localizadas por quem cumpre oito horas de trabalho 
diárias em cinco dias por semana?  A nossa proposta foi a de explorar um material 
recente, visível e de fácil aquisição, que existe e se oferece nas bancas de jornal – as 
revistas de divulgação de história, em suas múltiplas apresentações e em seus variados 
níveis de formulação. 
Temos a certeza que nem todas as publicações existentes foram exploradas, pois tal não 
era a intenção da proposta, que tinha como objetivo proporcionar aos alunos quase todas 
as etapas de um projeto de pesquisa, a partir da seleção de fonte e temas de interesse dos 
autores dos trabalhos, que foi respeitada, quer pela possibilidade de acesso3. Apesar da 
vasta rede de bancas de jornal existentes na área metropolitana, nem todas contém 
exatamente o mesmo conjunto de publicações, dependendo do local em que estão e da 
clientela a que atendem.    
  
Em complementação 
 
Depois dos trabalhos de pesquisa e redação realizados e entregues, na fase de 
preparação e edição digital para inserção no sitio (www.raquelglezer.pro.br), 
encontramos na rede algumas referências sobre o mesmo assunto, como a indicação do 
trabalho de Iniciação Científica na Faculdade Cásper Libero de Marcela Rosa 
Mastrocola, denominado “Aventuras na História: intermediários culturais, mercado 
editorial e cultura de consumo”4, em nota, sem data, acesso ao texto ou resumo.  E o 
texto de Thathiana Murillo, datado de 05.12.2004, com o título de “Páginas do passado: 
o boom das revistas de História”, no qual a autora traça um histórico das revistas de 
história de divulgação em vários países e o início de tais periódicos do Brasil, a partir de 
20035.   
Não consideramos a nossa pesquisa exaustiva e é possível que existam outros estudos 
sobre o mesmo tipo de material. 
 

                                                 
3  Os trabalhos, de modo previsível, concentraram-se nas revistas com maior facilidade de acesso: Nossa 
História, História Viva, Aventuras da História. Outras publicações foram também localizadas e 
selecionadas pelo interesse dos alunos. Ao menos uma publicação não foi explorada - a Brasilis, da 
editora Atlântica, do Rio de Janeiro, coordenada por Luis Felipe Baeta Neves. Ela era inicialmente 
vendida por assinatura, e só conhecemos os dois números iniciais. O sumário deles pode ser encontrado 
no sítio: http://atlanticaeditora.com.br/ .    
4  No sítio www.facasper.com.br/cip/inicientifica: “tema: Estudo sobre o fenômeno das revistas de 
história no contexto da hipermodernidade, com base na análise da publicação Aventuras na História ...”; 
e-mail: marcelamastrocola@gmail.com.  
5 Thathiana Murillo. Páginas do Passado: o boom das revistas de História, datado de  12.05.2004, no 
sítio O cisco, http://www.ocisco.net/thati10.htm ; e-mail thatianamurillo@uol.com.br .  



 
1. Enfrentar os preconceitos 
 
A seleção do material para ser pesquisado decorreu de sua facilidade de acesso, por um 
lado. Em nossos dias, a história está nas bancas de jornal, em formas variadas. Está nos 
jornais diários - que são uma das fontes para a história do tempo presente e para a 
história contemporânea; nas revistas semanais e/ou mensais de viés informativo ou 
analítico de variadas tendências políticas; nas coleções de obras clássicas para 
divulgação – como a coleção ‘Os Pensadores’ ou a coleção ‘Pensadores Brasileiros’. 
Selecionamos uma materialidade específica - as revistas de temas históricos, voltadas 
para o público consumidor não-especializado. 
A multiplicidade de periódicos e publicações de assuntos variados nas bancas de jornal 
é indicativo de alguns processos característicos da sociedade contemporânea pós-
industrial: a ampliação do público leitor, decorrente dos processos de urbanização e 
alfabetização; a ampliação do acesso ao conhecimento; o atendimento pelas empresas 
editoras de todas as áreas de interesse do público leitor, em suas múltiplas identidades 
sociais6.  Este foi o outro elemento fundamental para a escolha do objeto – a 
possibilidade de captar um fenômeno social ‘quente’, em sua concretização, na vivência 
do processo, que precisa ser analisado e compreendido. Em nossos dias, a diversificação 
da mídia impressa, em miríades de pequenas empresas gráficas – algumas das quais de 
vida curta, ao lado dos conglomerados de empresas gráficas e das de mídias, soma-se ao 
complexo jogo dos cruzamentos de todas as mídias – imprensa, cinema, televisão, 
eletrônicas, digitais...   
Lembremos também que em nossos dias há associações entre empresas, para atingir 
determinados segmentos do público, com a criação de marcas novas, ocultando a 
empresa principal e dificultando o acompanhamento das questões mercadológicas. 
 
Alunos de graduação estão acostumados com a leitura de textos selecionados por 
professores – capítulos de livros e/ou artigos publicados em periódicos acadêmicos, 
cujos padrões correspondem aos parâmetros da comunidade científica. Não há a 
preocupação com o perfil da publicação, pois a responsabilidade de seleção é do 
professor. A valoração realizada é pela especialidade do autor, respeitabilidade da 
revista, reconhecimento da instituição que a publica  - todos elementos de identificação 
de comunidade científica e de reconhecimento entre pares.   
As próprias revistas acadêmicas se transformaram,  no decorrer do século XX, de 
recurso informativo e  quase que exclusivamente erudito, em fontes reconhecidas para 
os trabalhos historiográficos, e hoje são objetos de pesquisa para análises de conteúdo, 
que variam conforme as orientações dos campos historiográficos.  
Por outro lado, raramente o material de vanguarda do conhecimento, o da ‘literatura 
cinza’7 é utilizado, mantendo-se como exclusividade do circuito especializado e restrito 
dos pesquisadores. 
No país, há crescente desenvolvimento do campo de pesquisa sobre a história do livro e 
da leitura8. As revistas de literatura, de educação e as semanais gerais têm recebido 

                                                 
6 Sobre as identidades sociais contemporâneas, ver Serge Moscovici. Representações sociais. 
Investigações em psicologia social. 3ª. ed.  Petrópolis: Vozes, 2005.  
7 Literatura não convencional, conhecida por ‘literatura cinza’ (teses, folhetos, anais, proceedings, 
relatórios de pesquisas, notas técnicas, indicadores de ciência e tecnologia, preprints, publicações seriadas 
e trabalhos não publicados). Cf. http://www.ige.unicamp.br/site.   
8 Ver: a) sitio: www.livroehistoriaeditorial.pro.br/, do I Seminário Brasileiro sobre Livro e História 
Editorial, realizado entre 8  e 11 de novembro de 2004, na Casa de Rui Barbosa, na cidade do Rio de 



atenção sistemática desde a década de setenta do século XX, vasto material que pode ser 
encontrado nas bibliotecas. Contudo, são escassos os estudos analíticos sobre as revistas 
de história no país, com exceção dos estudos sobre o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, que utilizam  o seu periódico, o mais antigo do país, datado de 1838,  mais 
como fonte sobre a instituição do que como objeto de análise 9. 
 
A proposta de analisar as publicações encontradas em bancas de jornal foi, por alguns 
alunos, questionada pelo fato de não ser este um material ‘respeitável’.  A 
desqualificação é devida ao fato de revistas comerciais não terem a mesma estrutura 
formal dos periódicos acadêmicos, principalmente a revisão por pares. E que os artigos 
não poderiam ter conteúdo acadêmico e ser  resultado de trabalho de pesquisa de 
historiadores. A maior crítica foi que a revistas comerciais tinham como alvo um 
público genérico e não-especializado.  Afinal, trabalhar com ‘material de divulgação ou 
vulgarização’ não era um trabalho adequado aos historiadores em formação10.    
No decorrer da pesquisa, mesmo os alunos mais renitentes acabaram mudando de 
opinião, pois conseguiram verificar que entre as revistas para o grande público existem 
níveis diferenciados de informação, apresentação de resultados de pesquisa, debates 
sobre questões de momento e um trabalho de apresentação ao público de textos escritos 
por historiadores. O conteúdo apresentado depende  do público visado pela revista. 
 
2. A popularização da cultura 
 
O fenômeno do público consumidor de produto cultural oferecido em bancas de jornal 
no Brasil data dos anos sessenta do século XX, quando a Editora  Abril11 lançou edições 
de obras em fascículos, mas continuou mantendo-se basicamente como uma editora de 
histórias em quadrinhos infantis e juvenis, e, de publicações românticas destinadas a 
adolescentes e mulheres jovens, vendidas em bancas. Na área específica da História, a 
primeira foi a coleção ‘Grandes Personagens da Nossa História’ - biografias de 
personagens da História do Brasil, em fascículos, com textos escritos por professores de 
história. E depois, nos anos da ditadura militar, lançou a coleção ‘Os pensadores’- 
volumes encadernados de obras de autores clássicos da cultura ocidental, que muitas 
                                                                                                                                               
Janeiro; b) sitio da Intercom:  www.intercom.org.br/, especificamente para os textos resultantes de 
pesquisa apresentados nos eventos da área:  http://reposcom.portcom.intercom.org.br. 
9 Ver, entre outros: Isa Adonias. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - 150  anos. Rio de Janeiro: 
Studio HMF, 1990; Virgílio Correia Filho. Como se fundou o Instituto Histórico.  Revista do IHGB, Rio de 
Janeiro, 255, 1962; Max Fleiüss. O Instituto Histórico  através de sua Revista. Rio  de Janeiro: IHGB, 
1938; Lúcia Maria Paschoal Guimarães. "Debaixo da imediata proteção de  Sua Majestade Imperial": o 
Instituto Histórico e Geográfico   Brasileiro (1838-1889). Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro,  Rio de Janeiro, 156, 388, 1995; Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização nos   
trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o  projeto de uma história nacional. Estudos 
Históricos, Rio de  Janeiro, CPDOC/Vértice, no. 1, 1988, pp. 5-27;--------.De Paris ao Rio de Janeiro: a  
institucionalização da escrita da História. Acervo - Revista do  Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, volume 4, 
no. 1, 1989, pp. 135-144; Lilia Moritz Schwarcz. "Os guardiões da nossa história oficial".  Os institutos 
históricos e geográficos brasileiros. São Paulo:  IDESP, 1989; ---------. O espetáculo das raças: cientistas,  
instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930.  São Paulo:  Companhia das Letras, 1993; Arno 
Wehling. As origens do Instituto Histórico e Geográfico  Brasileiro. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 338, 1983, pp. 7-16;----------- .Historicisimo e concepção de História 
nas origens do IHGB. In: -------------  (org.) Origens do Instituto Histórico e Geográfico  Brasileiro: idéias 
filosóficas, sociais e estruturas de poder  no Segundo Reinado. Rio de Janeiro: IHGB, 1989, pp. 43-58. 
10 Apesar dos questionamentos, uma grande parte dos alunos possuía alguns exemplares das revistas de 
divulgação nacionais e recorreram ao seu próprio material; outros, de forma surpreendente,  possuíam  
exemplares de revistas editadas em outros países, o que aparece em seus trabalhos.  
11 No sítio da Editora  Abril está a história da empresa, ver  http://www.abril.com.br/br/conhecendo/. 



vezes estavam recebendo a primeira edição no país, com tradução por professores 
especialistas no autor ou no assunto, quebrando o preconceito existente contra a compra 
de livros em bancas de jornal. A série de sucessos editoriais foi interrompida com uma 
coleção de história do Brasil, a ‘Saga’, que não foi completada. Embora a Editora Abril 
se apresente como a pioneira na edição de obras de divulgação para o grande público 
consumidor, apenas atualizou uma forma de divulgação que já existia, a da edição de 
obras clássicas ou informativas em tiragens maiores que as usuais. Antes dela, existiram 
outras iniciativas de divulgação e popularização da cultura no país, que ainda não foram 
devidamente estudadas.  
A coleção ‘Tesouro da Juventude’12, marco na vida de milhares de jovens leitores, foi 
difundida por   vendedores em muitas das cidades do país, independente de seu tamanho 
e da existência de livrarias. O mesmo ocorreu com as coleções de obras de história 
como Cesare Cantú13, H. G.Wells14  e Will Durant15.   
A Editora Ediouro16 tinha e ainda tem forte atuação  na área da divulgação de autores 
clássicos, mas seus livros, em pequeno formato e em papel jornal, só podiam ser 
encontrados em livrarias.  Além das citadas, existiram outras coleções de obras literárias 
destinadas a um público consumidor maior que o tradicional consumidor em livraria: a 
coleção ‘capa amarela’ de grande formato da Editora Globo de Porto Alegre – hoje 
Globo Livros17, com traduções de obras clássicas e contemporâneas, por intelectuais de 
renome, e, a coleção Saraiva, da editora do mesmo nome18, com volumes de pequeno 
formato, em papel jornal, que era vendida porta a porta para as famílias interessadas.  A 
Editora Agir19 também teve uma coleção de clássicos em pequeno formato e em 
antologia, ‘Nossos Clássicos’. 
A estrutura de venda porta a porta que foi desenvolvida na primeira metade do século 
XX continua ainda em nossos dias, com enciclopédias escolares e coleções de obras 
informativas em geral. 

                                                 
12 Esta obra teve diversas edições, pela W. M. Jackson Editores, dos anos  vinte até os anos cinqüenta. 
13 Cesare Cantú. História universal.  Obra de tanto sucesso que recebeu várias edições, entre outras: a) 
Rio de Janeiro: Fluminense, 1883; b) Rio de Janeiro: Livraria João do Rio, 1931; c) São Paulo: Américas, 
1946. 32 v.; d) São Paulo: Edameris, 1970, ed. resumida.   
14 H. G. Wells. História universal: da ascensão e queda do império romano até o renascimento da 
civilização ocidental. São Paulo: Nacional, 1939.  3 v.   
15  Will Durant. História da civilização. São Paulo: Ed. Nacional, 1943. 18 v.   A obra teve edições em 
1956 e 1967, e em outras editoras  O autor  continua sendo editado no país, podendo suas  obras ainda 
serem encontradas em livrarias. Dados sobre sua vasta produção podem ser encontrados no sítio da Will 
Durant Foundation,   http://www.willdurant.com/home.html 
16 Ver em Wikipédia, a enciclopédia livre, sítio: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ediouro.   
17 Cf. http://globolivros.globo.com/; a  Rio Gráfica Editora adquiriu em 1986 a Editora Globo.   A história 
sintética da Editora Globo pode ser lida na Wikipédia, a enciclopédia livre. Sítio: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Globo. Sobre a editora há a indicação do livro  de Elisabeth 
Wenhausem Rochadel Torresini,. Editora Globo: uma aventura editorial nos anos 30 e 40 . São Paulo: 
EDUSP, s.d.,  na Coleção Memória Editorial.  
18 Ver sítio: http://sf.editorasaraiva.com.br/port/perfil/historico; cf. dados da empresa, em 1946 foi 
lançada a Coleção Saraiva, dirigida por Mário da Silva Brito e Cassiano Nunes, que incluía autores 
nacionais e internacionais como Machado de Assis, José de Alencar, Menotti del Picchia, Orígenes Lessa, 
Henry James, Edgar Allan Poe, Herman Melville, ilustrada por artistas de renome, como Aldemir 
Martins, Darcy Penteado, Nico Rosso, com traduções de Otávio Mendes Cajado, Décio Pignatari, Nair 
Lacerda e José Geraldo Vieira. A forma de comercialização era por assinatura, feita por vendedores, com 
entrega do exemplar publicado mensalmente; vendeu milhares de volumes, pois editou 287 títulos, alguns 
dos quais com tiragem de até 50.000 exemplares.  
19 Ver histórico da empresa no sítio:  http://www.editoraagir.com.br/historico; cf. dados, foi adquirida 
pela Ediouro, em 2002.  



Da metade para o final do século XX, as bancas de jornal se tornaram o lugar de 
exposição da mais ampla variedade de publicações, de todos os assuntos possíveis e 
imagináveis, para todos os tipos de leitores. 
 
3. O contexto  
 
Há uma explicação corrente para o alto preço dos livros editados no Brasil: a falta de 
público leitor, pois existem poucas livrarias pelo país e, portanto, poucos leitores. 
Contudo, as vendas de ‘best-sellers’ desmentem tais afirmações: milhares de livros são 
vendidos em curto espaço de tempo. Se existissem tão poucos leitores no país, como 
afirmam as editoras de livros para venda em livrarias, as editoras que lançam seus 
produtos culturais em bancas de jornal não teriam crescido e multiplicado. 
O crescimento das editoras especializadas em publicações para bancas de jornal deve 
ser relacionado com outros dados: aumento da população, predominância da 
urbanização, crescimento da escolaridade, aumento da renda familiar, capilaridade dos 
meios de divulgação de massa pelo país e interligação entre as diversas ‘mídias’.  
Dos fenômenos citados, o aumento populacional se destaca: em 1950, a população do 
país era de 51.949.397, e, em 2000, de 169.799.170 de habitantes20. No mesmo período, 
a população urbana passou de crescente a dominante, decorrência de fatos distanciados 
no tempo, mas que explicam alguns aspectos do fenômeno: em 1938, todas as sedes de 
município passaram a ter o titulo de cidade, não importando a população; nos anos 
cinqüenta a industrialização por substituição de importações e de bens de capital 
deslocou uma grande parcela da população de áreas rurais para algumas áreas urbanas; 
e, em 1988, a Constituição passou a permitir maior facilidade para a divisão de 
municípios e ampliou os repasses do governo federal para os entes municipais, o que 
possibilitou a expansão numérica deles. Em cada município, mesmo que não exista 
biblioteca pública ou livraria, obrigatoriamente deve existir escola fundamental básica, 
e, pode existir uma banca de jornal, mesmo que seja a única na estação rodoviária. 
O processo de modernização econômica do país a partir de meados do século XX 
possibilitou a melhoria da infra-estrutura em transportes e comunicação; a ampliação do 
processo de escolarização com o objetivo da universalização do ensino fundamental e 
posteriormente do ensino médio; o emprego em setores que previamente não existiam;  
o crescimento da massa salarial; o crescimento do mercado educacional para atender a 
demanda de mão-de-obra mais especializada; o desenvolvimento de redes de 
comunicação via mídia eletrônica pelo país, que criaram um mercado nacional para 
determinados produtos, inclusive para os da indústria cultural.  
A existência de milhares de aparelhos de televisão pelo país substituiu em grande parte 
a imprensa escrita como fonte de informação, por um lado, e, por outro, criou um outro 
mercado produtor e consumidor com a possibilidade de intercruzamento de mídias. Os 
produtos culturais da televisão promovem a venda de publicações escritas – sobre ela 
mesma, os programas, os participantes de suas produções (autores, diretores, atores e 
outros especialistas). Também algumas produções televisivas, como telenovelas e 
minisséries promovem publicações escritas – os livros originais, as adaptações, e depois 
os vídeos, os cds e os dvds.  O lançamento de filmes, nacionais ou estrangeiros, com 
chamadas em televisão, e com eventual apresentação posterior em horários especiais, 
também alavanca publicações destinadas ao grande público, informando sobre a obra, 
roteiro, diretor, atores e outros especialistas. Os temas épicos ou históricos, quando 
explorados pelas mídias cinematográficas e televisivas, envolvem altos custos de 

                                                 
20  Conforme dados do IBGE, no sítio: www.ibge.gov.br/ , em Síntese dos censos demográficos.   



produção, que são parcialmente recuperados ou ampliados pelos produtos em paralelo: 
publicações impressas, vídeos, cds e dvds, além de outros produtos destinados ao 
público infantil e/ou juvenil, da mesma forma que os filmes de entretenimento. 
 
Se há momentos em que a sociedade ocidental parece esquecer da existência da história, 
apesar de estar imersa nela, em outros há preocupação com ela. Geralmente, em datas 
comemorativas de fatos históricos relevantes há a ressurgência do interesse pela 
história, quer como processo, quer como narrativa. Em determinados momentos, a 
sociedade como um todo se sente  atraída por fatos históricos – em livros com temas 
históricos, biográficos ou pseudo-históricos; em filmes biográficos, épicos, históricos ou 
míticos; em docu-dramas históricos ou documentários sobre fatos históricos, 
reconstituídos com material de época. Não é possível identificar claramente se tal 
interesse é uma válvula de escape – fuga/refugio para um tempo mítico de paz e 
segurança, ou, genuíno, para compreender a sociedade e o momento em que vive.  
Em nossos dias, no início do século XXI, há retomada da curiosidade por fatos 
históricos, que aparece tanto nas produções impressas, como nas cinematográficas e nas 
televisivas. Os motivos que provocam tal interesse podem ser variados: insegurança 
diante das transformações em curso; dificuldades de compreender a fase histórica em 
que vive;  medo diante do desconhecido; necessidade de reafirmar o conhecido diante 
de outras propostas de organização social e tantas outras questões possíveis de serem 
arroladas. 
 

Quanto as motivações que levaram ao lançamento das revistas de divulgação de história 
no país, Thatiana Murillo utiliza a referência das comemorações dos quinhentos anos do 
descobrimento como o motivo para o lançamento de tais publicações21. A nosso ver, tal 
explicação não se aplica totalmente – teria pleno sentido se estas tivessem começado a 
ocorrer no mesmo ano ou no seqüente, o que não ocorreu, pois datam de 2003 em 
diante. As explicações podem ser procuradas tanto no contexto nacional – a 
consolidação do processo de urbanização, universalização da educação básica e suas 
conseqüentes transformações, como no maior acesso a informações internacionais, na 
divulgação em tempo real pela televisão dos fatos de setembro de 2001,  na retomada do 
ciclo de guerras simultâneas,  na sensação de ameaça diante do desconhecido que pode 
estar se aproximando – elementos que podem ter contribuído para que se concretizasse 
no país algo de novo, as revistas de divulgação de história. Devemos lembrar que tal 
tipo de publicação existe em outros países há muitos anos, desde o começo do século 
XX, mantendo continuidade e possibilitando a divulgação do conhecimento 
historiográfico a um grande número de pessoas, o que pode ter permitido o crescimento 
do mercado editorial dos livros especializados em história e das grandes coleções do 
final do século XX22. 
 

 

 

                                                 
21  Ver nota 3.  
22 Além da venda de milhares de exemplares de algumas obras de história como Le Dimanche de 
Bouvines: 27 juillet 1214, de Georges Duby. Paris: Gallimard, 1986, e, Montaillo, village occitan de 1294 
a 1324, de Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris : Gallimard, 1975, pensamos nas coleções como História das 
Mulheres e História da Vida Privada, que foram sucesso editorial destacado,  foram traduzidas no Brasil e 
inspiraram coleções similares nacionais.   



 

4. Cultura de massa 
     
È muito interessante para o historiador verificar como a conceituação de ‘cultura de 
massa’ tem sido vista pela sociedade, principalmente em uma proposta como a que 
fizemos, de explorar uma fonte da cultura de massa impressa, destinada a um público 
leitor não especializado. 
A conceituação da existência de uma  ´cultura de massa’ ou ‘cultura popular’ se opõe a 
de uma ‘cultura erudita’, mais valorizada porque de ‘melhor qualidade’, mais restrita e 
limitada aos que a ela têm acesso, por poder aquisitivo e domínio cultural.  
A ‘cultura erudita’ é resultante da decantação da produção cultural da sociedade 
ocidental cristã e é o cânone dos valores culturais - a ‘alta cultura’ é o conhecimento e 
apreciação dos clássicos na literatura, música, balé, teatro, pintura e escultura, em 
oposição a uma outra cultura, considerada inferior por não ter o mesmo conteúdo e 
relevância, produzida e vivenciada no cotidiano pelas pessoas comuns, ‘a cultura 
popular’, que é muitas vezes confundida com ‘folclore’, em uma concepção 
conservadora e nacionalista estreita.    
Tomada em senso estrito, a concepção canônica de cultura faz com que toda a produção 
cultural do mundo moderno industrial do século XIX e do pós-industrial do século XX, 
todos os questionamentos, críticas, leituras e releituras da sociedade contemporânea 
fiquem fora dos parâmetros estabelecidos.  
Mas a produção cultural possui a sua própria dinâmica, riqueza e complexidade, e é 
indicativa da reflexão e crítica do mundo no qual o individuo produtor/consumidor está 
inserido e vive.  Para os artistas contemporâneos, o cânone não é um obstáculo. Na 
realidade diária da sociedade pós-industrial, todas as artes se libertaram do cânone. A 
multiplicidade das formas de expressão literária e artística é quase impossível de ser 
totalmente conhecida em nossos dias. O rádio, o cinema e a televisão se inscreveram no 
campo da produção e da reprodução cultural, da mesma forma que a imprensa. E o 
mundo da  produção digital está seguindo a mesma trajetória, de modo mais acelerado. 
Contudo, a resistência às novas formas de arte e conhecimento ainda é grande. No 
campo dos estudos humanísticos, o domínio do cânone se manteve por mais tempo. E 
só no último quartel do século XX ele passou a ser questionado por grupos feministas, 
étnicos, de culturas minoritárias e pelos pesquisadores pós-modernos, que exigem que a 
noção de cultura seja mais inclusiva e menos restritiva.  
 
A valorização da oposição entre a ‘cultura erudita’ e a ‘cultura popular’ pode ser 
entendida como uma atitude socialmente conservadora, a partir da Revolução Francesa, 
em que o conceito de ‘povo’ para os conservadores e contra-revolucionários era o de 
uma ‘ameaça’ a seu modo de vida. A preservação dos valores da sociedade estamental 
encontrou na valorização do cânone apoio e a justificativa de uma concepção de 
sociedade, a partir de meados do século XIX, quando ‘povo’ e ‘massa’  se tornaram 
quase que sinônimos de ameaça social. 
Nos movimentos revolucionários políticos e sociais dos séculos XIX e XX, uma das 
propostas mais atraente é a da democratização de acesso de todas as pessoas  a todos os 
bens,  políticos e econômicos, a partir da  alfabetização universal, e, principalmente aos 
bens culturais. 



A idéia de separação rígida entre a chamada ‘alta cultura’ e a ‘cultura popular’ foi 
questionada por Bahktin23 ainda na primeira metade do século XX, e, o tema da 
circularidade das idéias entre grupos sociais, no final do século XX, encontrou apoio em 
historiadores da história cultural, como  Roger Chartier e C. Guinzburg, entre outros, e, 
principalmente nos autores pós-modernos.   
 

Os resultados 
 
Os resultados obtidos foram surpreendentes, para nós e para os alunos.  
Para nós, pela localização de inúmeras publicações destinadas a suprir a curiosidade do 
público sobre temas históricos – em níveis de informação diferenciados, desde as mais 
elementares até as que apresentam resultados de pesquisas acadêmicas, em linguagem 
acessível ao não-especialista.  Nosso ponto de partida para a proposta do trabalho havia 
sido o conhecimento das revistas Nossa História e História Viva. Os alunos conheciam 
algumas outras e localizaram outras tantas, que não eram tão conhecidas, e que 
aparecem nos textos que seguem. E também pela capacidade demonstrada pelos alunos 
de pesquisar informações, mesmo as que exigiram contato direto com as editoras e com 
os editores; analisar conteúdos sob aspectos variados, demonstrando que o processo de 
formação fragmentada, proposto pelo Departamento de História, apesar da dificuldade 
de explicitação, está proporcionando ao corpo discente uma formação adequada ao 
mundo contemporâneo.  
 

Para os alunos, podemos comentar de um lado que com a aprendizagem da prática de 
pesquisa - seleção de tema, seleção de fontes, coleta de dados, análise de conteúdo, 
contextualização e redação de um texto sobre a pesquisa e os resultados obtidos, houve 
a possibilidade de aprender como usar material diferenciado do tradicional (textos de 
livros e excertos de documentos), experiência que pode ser transmitida a práticas de 
ensino de história em outros níveis. Por outro lado, esperamos que os mais renitentes 
tenham aprendido a aceitar a produção cultural da sociedade em que vivem. 
Consideramos que se há experiência e vivência da postura crítica em relação à formação 
socioeconômica e cultural em que estão inseridos, a manutenção de preconceitos sobre a 
‘cultura de massa’ e  a exigência do cânone cultural são elementos contraditórios que 
precisam ser enfrentados. E o que a nosso ver foi o mais importante: tiveram eles a 
experiência da apreensão ‘a quente’  de dois conceitos teóricos que marcam a sociedade 
atual – a da circularidade das idéias na cultura, e, a da fragmentação  das identidades 
sociais. Lembramos ainda que nas análises de conteúdo foram localizadas algumas das 
teorias de história, que haviam sido apresentadas e discutidas no transcurso das aulas 
teóricas e das leituras, demonstrando na prática a longa vigência de idéias na cultura e 
na sociedade.   
 

Os textos que seguem a esta apresentação são todos os trabalhos de curso da disciplina, 
resultantes das pesquisas e análises dos alunos. Alguns são trabalhos individuais, outros 
coletivos. Cada um deles representa a trajetória de pesquisa que foi percorrida, os 
interesses, curiosidades e idiossincrasias dos autores. Não foi realizada a normalização 
                                                 

23 BAHKTIN, M.. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo: HUCITEC; 
Brasília:UnB, 1987.  



dos textos e nem estão apresentados os comentários da avaliação. A finalidade da 
publicação é reconhecer os esforços empregados na pesquisa, o empenho e interesse 
demonstrado, além de colaborar com outras pessoas que tenham alguma curiosidade 
sobre o material de divulgação de  história impresso disponível em bancas de jornal.  
 
Agradeço a Silene Ferreira Claro, doutoranda no Programa de História 
Social/FFLCH/USP, linha de pesquisa História da Cultura, monitora da classe no 
PAE/FFLCH/USP primeira fase, o apoio, as sugestões e a relação estabelecida com a 
classe, que muito contribuíram para o bom desenvolvimento do curso e das atividades. 
E a todos os alunos que cursaram a disciplina e que no decorrer do semestre 
selecionaram o material com que pretendiam trabalhar, defenderam suas escolhas, 
descreveram as dificuldades encontradas, apresentaram as soluções e os resultados 
obtidos. Eles se encontraram com o que os pesquisadores em história costumam 
enfrentar: problemas de acesso a fontes e as informações, impossibilidade de usar o 
material inicialmente previsto, desconforto com os resultados obtidos, questões que não 
puderam ser respondidas, e tudo o mais que acontece depois do trabalho escrito e 
entregue. 
 
Espero que a experiência tenha sido tão proveitosa para eles como foi para nós e que a 
noção de que estamos imersos na história – mesmo explorando um tema restrito e 
aparentemente limitado, tenha se tornado mais clara e compreensível. E que a função da 
disciplina Teoria da História no processo de formação tenha adquirido sentido. 
São Paulo, segundo semestre de 2005.   
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REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 

INTRODUÇÃO 
Para a realização deste trabalho, foi escolhida a Revista Nossa História, editada pelo 

Conselho de Pesquisa da Biblioteca Nacional, em parceria com a editora Vera Cruz. Esta Revista faz 

parte de um conjunto de publicações relacionadas à História que apresentaram um crescimento 

repentino e muitas delas surgiram por volta dos últimos três anos no mercado nacional. Algumas 

tratam apenas de temas relacionados à História, nesse sentido são especializadas, outras 

esporadicamente utilizam esses temas no conjunto de suas matérias científicas.  

Este fato demonstra que  há um público leigo com grande interesse por História. A demanda 

foi certamente observada pelo mercado editorial, principalmente no que se refere aos assuntos 

relacionados à História. Esta percepção do mercado editorial está inserida no recente  aumento de 

publicações de assuntos científicos, direcionados a leitores não especializados, mas que possuem 

grande interesse  pelas ciências num sentido genérico, como demonstram os exemplos de outras 

revistas similares, História Viva, American Scientífic, Grandes Líderes, Super Interessante, entre 

outras de grande tiragem.  

Este processo desencadeou uma competição nesse mercado, existindo atualmente muitas 

publicações, com abordagens diferenciadas da História, algumas de qualidade facilmente 

perceptível, outras de qualidade duvidosa segundo a crítica especializada, mas que tentam atender de 

formas diversas as necessidades dos leitores, voltadas para consumidores de variadas condições 

sociais, considerando os diferentes perfis existentes. Um dos objetivos gerais desta análise é 

averiguar como a utilização de documentos pela revista em estudo pode conferir qualidade ao 

conjunto, bem como as possíveis impressões que pode ter o leitor desse material. 

Tendo em vista que um dos objetivos gerais do conjunto dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos neste curso será busca da compreensão desse fenômeno na sociedade brasileira, é importante 

observar se a demanda é a única responsável ou se em alguma medida, essas publicações despertam 

ou estimulam o interesse do grande público, ou mesmo como se dá a interação desses dois fatores.  



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS IV 

 

Nesse sentido, será analisado como os documentos se inserem  nesse contexto, e quais os 

objetivos da Revista Nossa História na utilização desse material. (seja o princípio de democratizar o 

acesso ao material; divulgá-lo; o posicionamento metodológico dos editores; intenção de conferir um 

aspecto de idoneidade para a Revista e quais as implicações teóricas, entre outros).  

Foram escolhidas entre as várias seções da Revista “Nossa História”, duas subseções que 

trabalham invariavelmente com documentos em todos os números até então publicados: a subseção 

“Documento” da seção “Por Dentro da Biblioteca” e a subseção “Decifre se for capaz” da seção 

“Almanaque”. 

A primeira seção apresenta informações gerais sobre a Biblioteca Nacional, sejam assuntos 

relacionados à história da instituição, os serviços que presta à sociedade, estrutura administrativa, 

eventos, etc. Além disso, a subseção Documento tem a função de divulgar aos leitores o acervo 

documental alocado em seus arquivos, mas utiliza os documentos de maneira predominantemente 

ilustrativa, de modo que a leitura, quando possível, é muito limitada. 

A segunda localiza-se nas páginas finais da revista, a qual traz informações curtas sobre fatos 

pitorescos, curiosidades, frases emblemáticas, charges, etc, relacionados a diversos temas e 

acontecimentos da história brasileira. Especificamente na subseção Decifre se for Capaz, os editores 

apresentam na íntegra um documento manuscrito, com uma grafia que apresenta certa dificuldade de 

leitura e sugerem ao leitor, através de um sucinto enunciado,  que tente lê-lo. Ao lado do documento 

está a transcrição, numa estreita coluna na borda lateral da página, com letra pequena, em posição 

invertida para que o leitor possa averiguar suas dúvidas, erros ou acertos. 

As duas subseções escolhidas estão relacionadas pela utilização invariável de documentos de 

época relacionados à história do Brasil, sendo preferencialmente parte do arquivo da Biblioteca 

Nacional ou do Arquivo Nacional.  

Partindo do princípio de que estas seções fazem um uso diferenciado dos documentos como 

recurso, serão analisadas as subseções quanto à forma que os apresenta, se são comentados ou 

acompanhados de um texto explicativo (no caso afirmativo, qual a abordagem desse texto), sua 

procedência, a instituição em que estão guardados, disponibilidade ao público, estado de 

conservação, temas, se os editores seguem uma tendência mais tradicional na seleção do material ou 

seguem tendências mais progressistas da historiografia, em qual medida representa uma função ou 
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objetivo didático para o grande público nesse contato com o acervo da biblioteca nacional, e num 

sentido amplo, como esses documentos se adequam aos objetivos gerais da revista. 

A revista Nossa História tem vinte números publicados entre Novembro de 2003 e Junho de 

2005, dentre os quais foram escolhidos como uma amostragem para análise doze números, os quais 

correspondem a 60% das publicações. Com referência à abordagem proposta, não foi necessário 

adotar uma seqüência regular nesta escolha, mas pautou-se apenas pela seleção de alguns dos 

primeiros números, outros intermediários e os mais recentes, para que fosse possível uma análise 

abrangente, com um panorama mais completo para averiguar os objetivos dos editores e as 

conseqüências do uso de tal recurso. 

Assim, são os seguintes os números: 

 

NÚMERO ANO PUBLICALÇÃO MÊS / ANO 

01 01 NOVEMBRO 2003 

03 01 JANEIRO 2004 

09 01 JULHO 2004 

10 01 AGOSTO2004 

11 01 SETEMBRO 2004 

12 01 OUTUBRO 2004 

13 02 NOVEMBRO 2004 

14 02 DEZEMBRO 2004 

15 02 JANEIRO 2005 

17 02 MARÇO 2005 

18 02 ABRIL 2005 

19 02 MAIO 2005 

 

Serão analisadas as duas subseções mencionadas, sendo duas por cada revista. Desse modo, 

teremos vinte e quatro subseções compondo o material desse trabalho.  

Partindo do princípio de que é necessária uma  padronização analítica para obtenção de 

conclusões ou considerações plausíveis, uma vez que há grande variedade nesse material quanto à 

realidade em que foram produzidos e os fins a que se destinavam, mas mesmo assim são utilizados  



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS VI 

 

pela revista de modo invariável ao longo dos vinte meses de publicação da revista, foram elaboradas 

questões, as quais vão compor um fichamento comum às duas subseções, para que através delas 

possa ser extraído o maior número de informações, com certa segurança por evidenciarem as 

tendências e aproximações que se deseja obter.  

A finalidade prática do questionário aplicado às subseções e em alguns casos especificamente 

aos documentos, é a obtenção de uma expressão estatística da amostragem que pudesse nos conduzir 

a uma análise final. O critério utilizado para as respostas foi definido quando da formulação das 

questões, para que não houvesse erros de interpretação. Algumas perguntas requerem respostas que 

vão além do óbvio, mas a padronização das respostas tem por objetivo captar não os termos 

absolutos, mas sim o caráter predominante.  

Desse modo, foram empregados nas estatísticas simplesmente os termos “sim” e  “não” ou 

outros enquadramentos específicos, com objetividade.  Estará anexada na seqüência de cada 

questionário, uma cópia da subseção analisada, para que possa ser visualizada e comparada com as 

respostas fornecidas, com rapidez e facilidade. Mas a importância dos fichamentos é que neles estão 

demonstradas, além das respostas objetivas a determinadas questões, conteúdos analíticos que 

justificam esta determinação justamente por existirem algumas questões que indicam certa 

relatividade. 

Além disso, não há prejuízo para o resultado estatístico, pois não serão consideradas 

precisamente as porcentagens, mas sim o que elas indicam como tendência, tendo sempre em vista 

uma margem considerável de erro. A obtenção dessas tendências gerais é outro objetivo pretendido 

com os fichamentos, porém sem descuidar das especificidades de cada uma das vinte e quatro 

subseções averiguadas.  

As questões vão da maneira como a revista apresenta os documentos, da qualidade de leitura 

do documento, até sua contextualização. Nos preocupamos em saber, por exemplo, se os 

documentos vinham acompanhados de explicações didáticas úteis ao leitor leigo. Por fim, é a nossa 

proposta colher os dados das análises destes documentos caso a caso numa análise geral, que revele 

como a revista Nossa História escolhe e publica os documentos que aparecem em suas páginas. 

 A seguir, reproduzimos o fichamento dos documentos: 
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SUSEÇÃO “DOCUMENTO” 

 
 
Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 / 01 
Data: Novembro / 2003 
Número de Página: 8 e 9. 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A subseção apresenta um texto em três colunas, com dois documentos sobre o mesmo assunto, um 
impresso e predominantemente ilustrativo na página oito e outro, manuscrito, em toda a página 
nove. O primeiro foi elaborado para divulgação ao publico em virtude da importância do 
acontecimento a que se refere. O segundo foi apenas uma minuta de despachos habituais do poder 
executivo. Com o título “Uma lei contra a infâmia”, esta subseção inicia o texto de apoio com a 
contextualização destes documentos referentes ao decreto da lei Áurea. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Há os dois tipos, mas o impresso tem função predominantemente ilustrativa, o manuscrito preenche 
uma página da revista. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista?  
Não.  
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim. A princesa Isabel. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?  
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, o manuscrito está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, o impresso no Arquivo 
Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Abolição da escravidão, regime de trabalho, racismo, entre muitos outros que podem ser 
relacionados. 
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9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim.  
 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Predomina o caráter publico, oficial no sentido de ser comunicado pelo Estado. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
 Sim, a edição em separado de um documento para divulgação ao público. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não.  
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. O aproveitamento da seção em seu conjunto pode servir de ensejo para outras questões sobre o 
Brasil, principalmente os temas relacionados ao regime de trabalho, economia, composição étnica e 
racial da sociedade brasileira, entre outros.   
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Análise e descrição são superficiais, predominando a contextualização. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim, mas o impresso é mais ilustrativo. 
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não no manuscrito, no impresso há. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Economia e política. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Final do período monárquico. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância como fonte para o estudo de História, pois 
representa um marco para a sociedade brasileira. A revista valoriza o documento manuscrito ao 
publicá-lo ampliado em uma página, democratizando assim o acesso do material ao grande público. 
O texto de apoio tem um caráter didático destacado, com contextualização, informação sobre o 
conteúdo do documento e análises.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 /  03 
Data: Janeiro / 2004 
Número de Página: 8 e 9. 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A subseção apresenta um texto em praticamente duas colunas, em duas páginas, cada qual contendo 
uma página do documento, o qual também totaliza duas páginas. O título da subseção é “Medida 
provisória ... até hoje”, e a matéria contextualiza a carta de abertura dos portos, a qual refere-se a 
uma medida tomada por Dom João VI em caráter provisório, logo que a corte se transferiu para a 
colônia, em 1808. Ao final, a revista informa que o documento pertence ao acervo da Biblioteca 
Nacional e naquele momento estava em exposição. O documento è conhecido como carta ao Conde 
da Ponte, escrita por Dom João VI. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista?  
Não.  
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não, há apenas a coincidência do mês de janeiro, no qual circulou a revista e foi produzido o 
documento. 
  
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim. O príncipe Dom João VI. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?  
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Comércio exterior e emancipação nacional. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim.  
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10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, o caráter provisório de tal iniciativa, mas que não resultou em revogação. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Predomina o caráter oficial. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Não.  
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. Apenas a informação sobre o caráter provisório, mas que não altera a concepção geral sobre 
o fato. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. O aproveitamento da seção em seu conjunto pode servir de ensejo para outras questões sobre o 
Brasil, principalmente os relacionados à emancipação política.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analise e descrição são superficiais, predominando a contextualização. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim, em duas páginas. 
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Economia e política. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Final do período colonial. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância como fonte para o estudo de História, pois 
representa um marco fundamental segundo a historiografia atual, no processo de emancipação 
política do Brasil. O texto de apoio tem um caráter didático destacado, com contextualização, 
informação sobre o conteúdo do documento e análises.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 / 9 
Data: Julho / 2004 
Número de Página: 12 e 13 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Com o título “Zumbidos ilustrados” a Revista apresenta três páginas do periódico humorístico “A 
Lanterna Mágica”, de Manuel de Araújo Porto Alegre, e um texto de apoio que preenche duas 
páginas da revista, juntamente com os documentos ilustrados e iconografias. O texto informa, 
contextualiza e superficialmente analisa a importância desse material. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Não, impresso. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não atualmente, mas foi produzido por um jornalista durante o primeiro reinado. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma grande coleção de periódicos do Século XIX está na Divisão de Obras Raras da Biblioteca 
Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Políticos e sociais. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS XVIII 

Sim, considerando a variedade de assuntos tratados. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, de certa maneira. Alguns ficcionais, outros ironizam a realidade. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
 
É um jornal periódico de acesso público. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
 Sim, uma vez que a imprensa trata com humor e sátiras temas do cotidiano urbano. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. A matéria apresenta um jornal periódico que apresenta com humor e sátiras temas da política 
e cotidiano do Rio de Janeiro, com charges e caricaturas. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado, com indicação do conteúdo e contexto histórico, alem dos produtores e sua atuação 
social. São analisados quanto aos recursos gráficos, a valorização da fotografia na imprensa e os 
temas.    
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim, mas com destaque para a função ilustrativa, ainda que seja possível a leitura. Mas trata-se de 
um periódico, contendo a matéria três imagens de documentos. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Sim. Charges e caricaturas de personagens que dialogam entre si ou passam mensagem ao leitor. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Política e cultura. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Monarquia, especificamente no período regencial. 
 
Conclusão 
Revista divulga acervo da Biblioteca Nacional, retomando a partir da história da imprensa uma boa 
fonte de pesquisa para a história brasileira. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 / 10 
Data: Agosto / 2004 
Número de Página: 12 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A seção apresenta um texto de três colunas, apresentando na parte superior à esquerda uma 
imagem do documento, como representativo de um conjunto de cartas, com letra manuscrita e 
legível, mas com destaque para a função ilustrativa. O título da seção é “Cartas de um amador” e 
refere-se à produção de cartas escritas por Luis dos Santos Vilhena informando o príncipe 
português sobre diversos temas da história da colônia e retratando a situação colonial. O texto de 
apoio contextualiza os documentos, comenta seu conteúdo e analisa alguns aspectos. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
O texto é manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista?  
Não.  
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?  
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Produção de História colonial, política, administração e economia do período. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim. Genericamente os documentos tratam de temas variados, os quais se inserem em diversos 
aspectos da produção histórica do período colonial. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
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Não é possível saber, mas trata essencialmente da história da colônia. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Predomina o caráter privado, mas de interesse do Estado. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Segundo o texto de apoio, os documentos possuem diversas informações históricas, mas nada de 
específico pode ser destacado porque o documento tem na matéria uma função basicamente 
ilustrativa. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. Apenas acrescenta novas informações sobre a história a partir de diversos temas sobre a 
colônia.  
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. O aproveitamento da seção em seu conjunto pode servir de ensejo para outras questões do 
Brasil colonial, mas o documento em si é apenas ilustrativo. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado e contextualizado e descrito o seu conteúdo. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, apenas uma página ilustrativa. 
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Destaca política e economia, pois presta informações para estadistas portugueses sobre a história 
da colônia. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância como fonte para o estudo de História, e o texto de 
apoio tem um caráter didático destacado, com contextualização, informação sobre o conteúdo do 
documento e análises superficiais.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 / 11 
Data: Setembro / 2004 
Número de Página: 12 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 

A matéria está na página doze da revista, tendo como título “Suspiros de um Imperador 
apaixonado”. Refere-se às correspondências entre Dom Pedro I e Domitila C. C. Melo, as quais 
foram produzidas entre 1822 e 1829, tempo que durou o romance.  O texto tem início com um trecho 
de uma das cartas, escrita pelo imperador em Maio de 1824. Segue indicando características da 
personalidade do imperador e apontando detalhes do romance que teve com Domitila, bem como a 
repercussão.A matéria faz referência a existência de muitas dessas correspondências em diversas 
instituições, sendo que o Arquivo Nacional e a Biblioteca nacional possuem um conjunto de nove 
cartas, uma de 1924 e as demais de 1928. Informa sobre a publicação desse material pela Nova 
Fronteira com o título “Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos”.O trecho final do texto faz 
referência ao tema do adultério, uma prática comum entre reis e rainhas das cortes européias, 
informando ainda que Dom Pedro I teve outras amantes. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista?  
Sim. Os documentos especificamente não estão diretamente relacionados com o conteúdo de outras 
matérias, mas estão inseridos no contexto de que trata o assunto da capa, a independência do 
Brasil. Sendo Dom Pedro I o principal protagonista desse episódio, estes documentos apresentam 
alguns indícios a respeito da vida privada e social do primeiro governante do Brasil. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Sim. Estão relacionam-se à  independência do Brasil, data comemorada mês desta edição. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim. O nome mais destacado é o de Dom Pedro I, bem conhecido por nós todos. A pessoa com a 
qual se corresponde é uma figura tanto secundária, a qual adquiriu maior destaque na história 
nacional exatamente por ser amante de Dom Pedro. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?  
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
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8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Não é possível saber, pois não estão apresentados na íntegra. Somente as informações do texto da 
matéria destacam que eram cartas amorosas próprias de um casal de amantes, além do 
compartilhamento de preocupações cotidianas. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Não. Somente se considerados os estudos de História da vida privada relacionados com figuras de 
destaque da política nacional, os temas teriam abordagens similares. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, o relacionamento entre um casal, fora das regras formais da sociedade. Não é possível 
considerar outros dados porque os documentos não são apresentados na íntegra. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
A comunicação é estritamente privada, mas Dom Pedro I assina como Imperador, dirigindo-se a 
uma personalidade com títulos, eram figuras de destaque ou influência na política nacional. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, segundo se depreende do texto da matéria. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não, apenas informações sobre as preocupações com problemas cotidianos do casal para além das 
frases afetivas, bem como a trajetória do relacionamento. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, para ilustrar as relações cotidianas, despertar o interesse relacionado a uma figura de 
destaque na história política do Brasil ao observar outros aspectos de sua vida. Também é possível 
demonstrar a mentalidade da época, recursos materiais e humanos, e outros temas que podem 
surgir segundo a criatividade do professor. Mas o uso apenas das ilustrações e dos comentários da 
revista, ainda que muito mais limitados, podem dar ensejo à argumentação do professor e despertar 
o interesse dos alunos. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Predomina a análise a partir de descrições breves. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra?  
Não, são apenas ilustrativos. 
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Social e político. 
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19º) Em qual época se insere o documento? 
Monarquia, especificamente o primeiro reinado. 
 
Conclusão 
Estes documentos não podem ser lidos, são meramente ilustrativos. Tudo que é afirmado deve ser 
compreendido como contextualização, e análise contida no texto de apoio. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 / 12 
Data: Outubro/2004 
Número de Página: 14 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Trata-se de um documento em que a metrópole proíbe a instalação de indústrias manufatureiras no 
Brasil. Assim, o documento demonstra a idéia de que Portugal tinha ciência de ser totalmente 
dependente economicamente do Brasil. E de que o desenvolvimento do Brasil em termos industriais 
não era interessante ao Estado Nacional Português. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso? 
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, do ministro português Luís da Cunha 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
O tema é a dependência de Portugal em relação à colônia Brasil. Trata-se de um Alvará de janeiro de 
1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, é um dos mais estudados na historiografia. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
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Oficial, é uma ordem do governo. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Não, é um documento amplamente conhecido por historiadores especializados. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, demonstra de maneira clara as relações entre metrópole e colônia. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado, o texto de apoio tenta explicar o que significava a dependência de Portugal em relação 
ao Brasil e quais eram as relações políticas e econômicas entre os dois lados do Império. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, apenas uma página que não finaliza o documento. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Temas econômicos e políticos. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância para o entendimento da questão, e o texto de apoio 
tem um caráter didático bem preservado. 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS XXXII 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS XXXIII 

Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 02 / 13 
Data: Novembro / 2004 
Número de Página: 14 e 15 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
O documento é um relato que o Mestre de Campo Regente Inácio Correia Pamplona mandou fazer 
de sua expedição contra o quilombo de São Gonçalo, na região de Araxá, Minas Gerais. No relato, 
o autor se preocupa em destrinchar os aspectos técnicos da organização do quilombo. Por exemplo, 
o documento conta com plantas para definir o quilombo.  
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim, com aspectos iconográficos, como as plantas do quilombo.  
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Sim, o artigo que encerra a revista é uma comparação entre Zumbi e Ganga Zumba. Uma das 
reportagens é sobre como a Guerra do Paraguai contribuiu para o fim da escravidão. O documento 
detalha uma expedição contra um quilombo.  
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado?  
 Sim, o dia da Consciência Negra. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, do caçador de quilombolas Inácio Correia Pamplona. Ele não é o autor do documento, mas o 
encomendou. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. Está na Internet, nos Anais 
disponibilizados pela Biblioteca Nacional.  
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
As diversas expedições contra os quilombos. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim.  
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
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Não, trata-se de um documento mais técnico. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
É o registro de uma expedição feito pelo autor da expedição. É um documento público.   
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, o documento certamente traz informações curiosas – o relato dia a dia de uma expedição 
contra um quilombo, acrescida de detalhes técnicos e de mapas. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. O documento demonstra uma crença válida hoje, a extensa organização interna dos 
quilombos.  
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, ele é um relato bastante vívido das condições de organização dos quilombos. As imagens, como 
plantas e mapas, dão ao professor um recurso eficaz para mostrar como o quilombo se organizada.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado, o texto de apoio contrapõe as opiniões de historiadores importantes e descreve opiniões 
que não constam do documento.   
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, apenas uma parte. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Sim, uma planta do quilombo.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas políticos (a luta contra os quilombos) e sociais (a organização interna dos 
quilombos). 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância para o entendimento da questão, e o texto de apoio 
tem um caráter didático bem preservado.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 2 / 14 
Data: Dezembro / 2004 
Número de Página: 13 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
O  documento é um tratado ilustrado sobre como pentear os cabelos. Ele estava originalmente na 
biblioteca de D.João VI em Lisboa. Com a vinda da família real ao Brasil, o documento veio junto.  
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
É  iconográfico. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
 4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não, trata-se de um documento de pessoa não conhecida, mas do acervo de D. João VI. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Etiqueta e comportamento social. Mais especificamente, um tratado sobre as maneiras de se pentear 
nas cortes reais européias. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Não.  
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, modos e maneiras de se pentear.   
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
É um documento público. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
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Não.  
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Não muitos. Serve para estudar alguma coisa do comportamento da corte.   
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Os dois. A explicação descreve o tratado e finaliza com a consideração acima. 
   
16º) O documento é apresentado na íntegra?  
Não, apenas a parte iconográfica.  
 
17º) Há iconografia no documento?  
Sim.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele fala de comportamento.  
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Colônia. 
Conclusão 
A revista apresenta um documento que, à primeira vista, serve apenas à curiosidade do leitor.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 2 / 15 
Data: Janeiro / 2005 
Número de Página: 12  
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Com o título “Armazém de histórias”, esta subseção apresenta como documento o primeiro 
periódico brasileiro, o Correio Brasiliense ou Armazém Literário, criado e escrito por Hipólito da 
Costa e Impresso em Londres, circulou clandestinamente entre os anos de 1808 e 1822, atendia a 
um reduzido público leitor. A imagem do documento se resume a uma ilustração da capa frontal e 
de fundo do periódico, em forma de livro, situada na parte inferior centro- direita da página. 
Contém a matéria diversas informações sobre a trajetória de Hipólito após seu exilo (1798) e prisão 
em Portugal (1800) e fuga para Londres (1805), relacionando seu envolvimento na maçonaria e  
atuação na imprensa, além do contato com idéias liberais e conhecimento de países que as 
empregaram com co contexto que precedeu a Independência do Brasil. Destaca ainda a matéria, o 
caráter pioneiro do Correio Brasiliense e a raridade da obra.    
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Impresso.  
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim. O nome  destacado é o de Hipólito da Costa, precursor da imprensa de periódicos no Brasil. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma grande coleção de periódicos do Século XIX está na Divisão de Obras Raras da Biblioteca 
Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Não é possível saber, pois não estão apresentados na íntegra. Somente as informações da matéria 
destacam que relacionava-se à política, comércio, artes, literatura, ciência, correspondência, e 
“miscelânia”, mas as idéias liberais predominavam, no sentido da emancipação do Brasil, sendo 
contra o regime de trabalho escravo, os monopólios e a favor da participação popular na política. 
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9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, considerando que era um periódico de assuntos variados, é uma fonte que comporta diversos 
debates da época, destacando-se o tema da escravidão e participação política segundo a matéria. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não é possível considerar outros dados porque os documentos não são apresentados na íntegra. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
A comunicação é pública, exceto pelo fato da circulação ser clandestina e destinada a um reduzido 
público leitor. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
 Sim, segundo se depreende do texto da matéria, destacando-se o tema da escravidão e participação 
política do povo como idéias liberais avançadas para a época. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. Estas informações podem preencher lacunas no pensamento do leitor, mas não há uma crença 
geral errônea disseminada atualmente que o documento esclareça. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. Os documentos podem ser utilizados como recurso didático para ilustrar a política e o debate 
de idéias entre 1808 e 1822, entre muitos outros temas relacionados. 
  
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Predomina a análise a partir de descrições breves. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, são apenas ilustrativos, porém legíveis. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Sim.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Predomina o tema da política, sendo possível observar em sentido mais restrito os outros aspectos, 
segundo informa o texto da matéria. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Final do período colonial. 
 
Conclusão 
Revista divulga acervo da Biblioteca Nacional, retomando a partir da história da imprensa uma boa 
fonte de pesquisa para a história brasileira. Está à mostra apenas a capa na matéria, com função  
meramente ilustrativa. A revista usa o espaço para divulgação do acervo da Biblioteca Nacional, 
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Isto pode ser afirmado a partir das referências no texto da matéria à existência de apenas duas 
obras completas, sendo uma de um colecionador de São Paulo e outra da Divisão de Obras Raras 
da Biblioteca Nacional. Nesse sentido a Revista divulga o seu acervo e destaca a raridade. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 02 / 17 
Data: Março/2005 
Número de Página: 13 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
O documento é um trecho de O Ateneu, de Raul Pompéia, que o autor decidiu não usar por motivos 
desconhecidos.  
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ?  
Sim, é trecho suprimido da obra O Ateneu, de Raul Pompéia.  
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
É um documento de conteúdo artístico e ficcional. Que se encerra em si. O documento não é uma 
peça de conhecimento histórico, embora conhecimento histórico posse ser extraído dele. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Não. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, de certa maneira. Mas ficcionais.    
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
É um documento de acesso privado. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
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Para leitores não especializados, sim.  
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Não muitos. O texto serve para os estudiosos de literatura.   
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não é analisado. O que há é uma descrição do Ateneu e de partes do documento.   
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, apenas seu início.  
 
17º) Há iconografia no documento? 
Sim, um dos desenhos feitos por Pompéia para ilustrar o livro. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas artísticos e sociais (na medida em que descreve a vida social de uma época) 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Transição do Império para a República. 
 
Conclusão 
Documento de interesse literário, não muito bem explorado pela revista.   
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 2 / 18 
Data: Abril / 2005 
Número de Página: 13 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A seção apresenta um texto de três colunas, apresentando na parte superior e central à direita uma 
imagem do documento, em forma de livro aberto, uma imagem ilustrativa. O título do texto é “Na 
rota dos corsários”. Segundo a matéria da revista, o documento é um caderno de duzentos e oito 
páginas, produzido anonimamente e sem indicação de autor, relatando sobre o ataque feito ao Rio 
de Janeiro em 1710 pelo pirata francês Jean François Duclerc, e o seguinte feito pelo corsário 
também francês René Duguay-Touin, que com três mil e trezentos homens e uma esquadra de 
dezoito navios, tomaram o Rio de Janeiro, colocaram em fuga o governador e exigiram um resgate 
para deixar a cidade.    
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
O texto é manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista?  
Não. Há apenas o artigo “Gangues do Rio” que trata sobre a capital do Império e outros dois que 
tratam de temas do Brasil colonial, além do conteúdo do documento da subseção decifre se for 
capaz, sobre a possibilidade de ataque dos franceses aos portugueses, mas em outro contexto. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não. Segundo a revista, é um documento elaborado por escrivão anônimo, embora fale de pessoas 
com destaque social na época. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?  
Sim.  
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Pirataria, conflitos entre nacionalidades pela exploração colonial. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
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Não. É um tema específico do período, só encontrando paralelo na atualidade com outros conflitos 
internacionais, mas com expedientes diferenciados. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, informa o leitor sobre minúcias do acontecimento. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Predomina o caráter publico. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
O documento certamente traz informações curiosas sobre como funcionava a pirataria, o pedido de 
resgate para deixarem a cidade, entre outras. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. Apenas acrescenta novas informações sobre a prática da pirataria.  
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. O aproveitamento da seção em seu conjunto pode servir de ensejo para outras questões do 
Brasil colonial, mas o documento em si é apenas ilustrativo. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado e contextualizado e descrito o seu conteúdo. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra?  
Não, apenas duas páginas ilustrativas. 
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Destaca política e economia e o combate armado como conflito subjacente. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância para o entendimento da questão, e o texto de apoio 
tem um caráter didático destacado, com contextualização, informação sobre o conteúdo do 
documento e análises superficiais.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 2 / 19 
Data: Maio / 2005 
Número de Página: 13 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Com o título “Entre um Bordado e outro”, a revista apresenta “O jornal das senhoras”, que 
começou a circular em 1852, editado por mulheres. Há contextualização do documento e breve 
análise de alguns temas históricos e sociais que suscita, como a “emancipação feminina”. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Impresso. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, o periódico está na Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Sociais, como relações de gênero, além de economia, neste caso ligado ao mercado de trabalho e a 
atividade produtiva e cultural feminina. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, a emancipação feminina, assumindo outros papéis sociais além dos tradicionais. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não é possível considerar outros dados porque os documentos não são apresentados na íntegra.  
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Não, é um jornal periódico de acesso público. 
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12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, informa ao leitor temas de interesse feminino e sobre o cotidiano. 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Sim, demonstram que as mulheres tinham uma atuação social além dos limites tradicionais que é 
comum imaginar. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, é possível utilização para tratar do período, concentrando-se nos temas da atuação feminina 
na sociedade e outros relativos à história do cotidiano. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado, com indicação do conteúdo e contexto histórico.  
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, apenas uma página de um jornal periódico. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Sim. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Culturais, religiosos e sociais. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Monarquia, especificamente o segundo reinado. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância para o entendimento da história do Brasil, com as 
inúmeras possibilidades de investigação histórica a partir do documento, e o texto de apoio tem um 
caráter didático destacado. 
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SUSEÇÃO “DECIFRE SE FOR CAPAZ” 

 
Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Data: Novembro / 2003 
Ano / Nº: 1 / 01 
Número de Página: 89 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A subseção traz um enunciado sugerindo ao leitor que experimente ser paleógrafo e tente decifrar o 
conteúdo do documento, informando que foi escrito pelo rei de Portugal em 1703, ao Governador 
da Capitania do Rio de Janeiro, para que não permitisse que escravas usassem seda e ouro. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, o Rei de Portugal e o governador do Rio de Janeiro em 1703. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim, mas com certa dificuldade para o leitor. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Predomina o tema social, especificamente com referência ao regime de trabalho escravo e 
condições de mobilidade social e propriedade material. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, uma informação específica que pode ser inserida na consideração dos temas sociais. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, a determinação contrária indica a ocorrência do fato, ou seja, de que escravas usavam estes 
objetos. 
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11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
É um documento oficial. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, o uso de vestimentas e adornos de alto valor por escravas. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Sim, contraria a imagem recorrente no imaginário dos brasileiros de que os escravos não tinham 
bens materiais. Ainda que essa possa ser a tendência predominante, o tema remete à complexidade 
das formas tomadas na escravidão, variando conforme o tempo e a região, e que alguns escravos 
tinham bens materiais. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, a partir do documento pode-se analisar temas como o racismo e intolerância étnica na 
sociedade brasileira e suas raízes históricas, além das variações e negociações empreendidas para 
o funcionamento do regime de trabalho escravo, entre outros temas relacionados.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há análise nem descrição, apenas a transcrição do conteúdo e uma informação no enunciado 
sobre o assunto, datas e autores. 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas  sociais e econômicos. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista indica quem escreveu o documento e em qual data foi produzido, a quem foi endereçado e 
o assunto, no enunciado. Demais conclusões e considerações sobre o assunto tratado ficam a cargo 
do leitor do documento. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Data: Janeiro / 2004 
Ano / Nº: 1 / 03 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A subseção traz um enunciado sugerindo ao leitor que tente decifrar o conteúdo do documento, 
informando que foi escrito pelo rei de Portugal D. João V em 1718, ao Governador do Rio de 
Janeiro, para que não permitisse o desembarque de ciganos expulsos do Reino. O documento ocupa 
a maior parte da página, com a transcrição legível ao lado da imagem. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, o Rei de Portugal e o governador do Rio de Janeiro em 1718. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim, mas com certa dificuldade para o leitor. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Predomina o tema social, especificamente com referência à intolerância étnica e cultural. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, uma informação específica que pode ser inserida na consideração dos temas sociais. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, a determinação contrária indica a ocorrência do fato, ou seja, de que ciganos eram expulsos 
de Portugal e não eram bem vindos no Rio de Janeiro. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
É um documento oficial. 
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12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, para a maioria das pessoas, já que no Brasil há uma concepção generalizada de tolerância à 
imigração de estrangeiros. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Sim, contraria a imagem recorrente no imaginário dos brasileiros de que pessoas marginalizadas 
eram mandadas para as colônias sem nenhum critério, mas nesse caso a determinação é 
direcionada especificamente para o Rio de Janeiro. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, a partir do documento é possível analisar temas como o racismo e intolerância étnica na 
sociedade brasileira e suas raízes históricas, além de outros temas relacionados.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há análise nem descrição, apenas a transcrição do conteúdo e uma informação no enunciado 
sobre o assunto, datas e autores. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas  sociais relacionados à administração colonial e intolerância étnica. 
 
Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista indica quem escreveu o documento e em qual data foi produzido, a quem foi endereçado e 
o assunto, no enunciado. Demais conclusões e considerações sobre o assunto tratado ficam a cargo 
do leitor do documento. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Ano / Nº: 1 / 9 
Data: Julho / 2004 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
O enunciado apresenta apenas o assunto, sobre os prejuízos causados por bebida alcoólica já na 
época da colonização, e que “faz parte de nossa cultura”. Em seguida apresenta o documento 
manuscrito na íntegra a solução. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ?  
Não. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?   
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, segundo a Revista Nossa História.  
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Saúde publica, drogas, escravismo, economia e comércio. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, o comércio de bebidas para fornecimento aos escravos. Podem ser estudados temas desde a 
produção e comércio desta mercadoria, até os mecanismos de funcionamento de regime de trabalho 
escravo.   
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, os conflitos subjacentes ao comércio e consumo desta bebida.   
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Predomina o caráter oficial. 
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12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, Num sentido de que havia uma demanda dos escravos por este produto. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Sim, revela o consumo de bebida alcoólica inclusive por escravos. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, principalmente com referencia a temas relacionados com o cotidiano e economia. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não é analisado nem descrito, há apenas um enunciado que refere aos possíveis prejuízos causados 
por um tipo de bebida que faz parte de nossa cultura. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Política, administração, sociedade. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
O documento revela uma situação interessante, a demanda dos escravos por bebida alcoólica, e um 
padre que protesta contra isso devido aos problemas que pode acarretar.   
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Data: Agosto / 2004 
Ano / Nº: 1 / 10 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A subseção traz um enunciado sugerindo ao leitor que tente decifrar o conteúdo do documento, 
informando que foi escrito por D. Pedro II, rei de Portugal, destinado ao governador do Brasil, na 
data de 1698, o qual está na Divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional. Não he menção no 
enunciado sobre o conteúdo da carta, mas trata da realização de uma obra, a casa da alfândega. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.    
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, o Rei de Portugal D. Pedro II e o governador do Brasil em 1698, Conde de Alvor. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim, mas com certa dificuldade para o leitor. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Predomina a economia, administração e política do Império português, concentrada na construção 
de um órgão com função tributária e de intercambio mercantil. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, uma informação específica que pode ser inserida na consideração destes temas. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não, apenas informações sobre os expedientes de construção de uma infra-estrutura de 
administração colonial 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
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É um documento oficial. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, a realidade da infra-estrutura necessária para a prática da política colonial do Império 
português. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não, apenas informações que confirmam o controle dos portugueses sobre o comércio externo em 
sua colônia. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, a partir do documento se pode analisar o funcionamento do aparato estatal português.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há análise nem descrição, apenas a transcrição do conteúdo e uma informação no enunciado 
sobre a contextualização. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra?  
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas políticos (o aparato burocrático português), administrativos e econômicos. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apenas indica quem escreveu o documento e em qual contexto foi produzido, no 
enunciado. Demais conclusões e considerações sobre o assunto tratado ficam a cargo do leitor do 
documento. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Data: Setembro / 2004 
Ano / Nº: 1 / 11 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
A subseção sugere ao leitor que tente “decifrar”, ler um documento manuscrito apresentado na 
íntegra. O documento atende a solicitação de um leitor do Estado de São Paulo, informando que 
“tinha grande valia, para muitos, no Brasil escravista”. Datado de 1855, assinado por José de 
Alencar, trata-se de uma carta de alforria para uma escrava de nome Ângela, a qual herdou de seus 
pais e que lhe prestou serviços desde o tempo que era estudante em Pernambuco e ao longo de sua 
vida, estando ambos então com mais de sessenta anos. Por motivo do aniversário de Alencar, a 
torna forra gratuitamente e por espontânea vontade passa a ela essa Carta de Alforria, a qual deve 
ter pleno vigor ainda que falte outra formalidade, podendo ser registrada em qualquer tabelião. 
Acrescenta local, data, e assinatura. A subseção contém o título (“Decifre se for Capaz”), um 
enunciado, o documento e uma coluna invertida com a transcrição digitada. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
O texto do documento é manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não há uma relação direta, mas insere-se no contexto dos temas abordados em outros artigos e 
seções: o regime de trabalho escravo, que surgem nos artigos “O Haiti não foi aqui” de Marcos 
Morel, entre as paginas 58 e 63 (sobre a revolução dos escravos no Haiti e sua repercussão no 
Brasil) e “Uma família de luta” de Keila Grimberg, entre as páginas 76 e 79, (sobre a família 
Rebouças que, embora negros, tornaram-se figuras de renome nas ultimas décadas do Império). 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Sim, atende a solicitação de um leitor de São Paulo. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, quem escreve é José Martiniano de Alencar, famoso escritor brasileiro. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
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O regime de trabalho escravo; a liberdade como conceito; a legislação e vida social no segundo 
reinado. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim. O regime de trabalho escravo foi praticado por quase quatro séculos no território nacional. 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
O escravo, para ser considerado livre, precisava possuir uma carta de alforria assinada por seu 
ultimo proprietário. Os escravos eram bens transmitidos por herança. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Oficial, uma vez que foi fornecido pelo  proprietário à sua escrava, o que a partir de então passa a 
comprovar a liberdade da mesma. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
As novidades são variáveis segundo as informações que o leitor já possui, mas o formato e termos 
empregados nesse tipo de documento, além do fato de José de Alencar - uma pessoa muito 
conhecida atualmente devido a seus livros - possuir uma escrava, são elementos curiosos para os 
leitores em geral. A idade da escrava é outro dado que pode ser observado. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Um escritor como José de Alencar era proprietário de escravos. As informações apenas quanto à 
produção literária de Alencar podem provocar no leitor uma ilusão sobre sua vida social. O 
documento trás uma informação que pode preencher esta lacuna. Outro dado poderia ser a idade 
avançava da escrava, o que leva o leitor a se indagar em qual medida essa liberdade era válida e se 
outros escravos conseguiam alforria com menos anos de idade. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
O documento como é exposto na subseção presta-se à utilização pelo professor. O texto pode ser 
lido e analisado segundo os temas nele contidos. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há análise nem descrição, apenas a transcrição do conteúdo e uma informação no enunciado 
sobre a contextualização. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra?  
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Predomina os temas sociais e econômicos, mas com outros subjacentes. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
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Império, especificamente o reinado de Dom Pedro II, em Outubro de 1855. 
 
Conclusão 
O leitor do documento entra em contato com uma fonte primária, nesse sentido, muitas informações 
precisas são apreciadas, como a data, localidade, os sujeitos envolvidos, a formalidade legal para a 
validade de Carta de Alforria, a disposição de Alencar em conceder a liberdade gratuitamente, a 
justificativa desta ação, entre outros dados que permitem ao leitor considerar algumas hipóteses de 
análise histórica e descartar outras. Uma das conclusões possíveis é que José Martiniano de 
Alencar concede gratuitamente alforria à sua escrava de nome Ângela em 1855, a qual tem mais de 
sessenta anos de idade. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Por Dentro da Biblioteca 
Subseção: Documento 
Ano / Nº: 1 / 12 
Data: Outubro/2004 
Número de Página: 14 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Trata-se de um documento em que a metrópole proíbe a instalação de indústrias manufatureiras no 
Brasil. Assim, o documento demonstra a idéia de que Portugal tinha ciência de ser totalmente 
dependente economicamente do Brasil. E de que o desenvolvimento do Brasil em termos industriais 
não era interessante ao Estado Nacional Português. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso? 
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, do ministro português Luís da Cunha 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, uma cópia está na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
O tema é a dependência de Portugal em relação à colônia Brasil. Trata-se de um Alvará de janeiro 
de 1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, é um dos mais estudados na historiografia. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Oficial, é uma ordem do governo. 
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12º) Há informações novas ou curiosas? 
Não, é um documento amplamente conhecido por historiadores especializados. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, demonstra de maneira clara as relações entre metrópole e colônia. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Analisado, o texto de apoio tenta explicar o que significava a dependência de Portugal em relação ao 
Brasil e quais eram as relações políticas e econômicas entre os dois lados do Império. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Não, apenas uma página que não finaliza o documento. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Temas econômicos e políticos. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apresenta um documento de relevância para o entendimento da questão, e o texto de apoio 
tem um caráter didático bem preservado. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Ano / Nº: 02 / 13 
Data: Novembro / 2004 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 6,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Trata-se de uma carta que demonstra como a ação da pirataria na costa brasileira poderia 
atrapalhar o funcionamento burocrático do Império marítimo português. No caso, um seqüestro 
executado por piratas na costa da Bahia atravanca o trabalho da inquisição em Goa.  
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Inquisição, pirataria e o Funcionamento do Estado Português. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
A combinação entre os temas (pirataria, inquisição) não é recorrente. Mas se formos olhar o 
documento à luz do funcionamento do império português (o que é dar um passo além do que a 
revista indica), a resposta deverá ser positiva.   
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, como a preocupação com a saúde de outrem. Como os percalços da viagem marítima. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS LXXIII 

É um documento privado, uma carta. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Não. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, a partir do documento se pode analisar o funcionamento do aparato estatal português.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há nem um nem o outro.  
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas políticos (o aparato burocrático português). 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista não explica o contexto em que o documento foi produzido. Há apenas uma menção a 
piratas baianos e inquisidores em Goa. Ainda assim, é um documento útil para trabalhar a 
interconexão do império português. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Ano / Nº: 2 / 14 
Data: Dezembro / 2004 
Número de Página: 97 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Trata-se de um cartão de natal do século XVIII, na cidade de Santos.  
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
Trata-se de data comemorativa?  
Sim, é um cartão de Natal.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ?  
Não. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Não se sabe. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Nenhum, além da curiosidade do leitor. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional?  
Não.  
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, um desejo de boas festas. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Privado. 
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12º) Há informações novas ou curiosas? 
Não. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Não. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito?  
Não há nem um nem o outro.  
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Tema social.  
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
Conclusão 
O documento serve, como está apresentado, como mera curiosidade.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Ano / Nº: 2 / 15 
Data: Janeiro / 2005 
Número de Página: 91  
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
A subseção sugere ao leitor que tente “decifrar”, ou seja, ler um documento manuscrito 
apresentado na íntegra. O documento é da autoria de José Bonifácio de Andrada e Silva, mas não é 
datado nem assinado. Trata-se de um texto com o título no qual o autor tenta definir características 
do Brasileiro, com muitos valores positivos indicados, usa ao final a metáfora “athenienses da 
América”, o que podem vir a se revelar caso não sejam oprimidos pelo despotismo. A subseção 
contém o título (“Decifre se for Capaz”), um enunciado, o documento e uma coluna invertida com a 
transcrição digitada. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
O texto do documento é manuscrito, de leitura difícil, mas possível. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. Não há uma relação direta, mas insere-se no contexto somente do artigo da seguinte e ultima 
seção “Nosso Historiador”, da professora Lilia Moritz Schwarcz, “Somos Cordiais?”, que fala a 
respeito da sociedade brasileira sobre os temas miscigenação e racismo. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. Os documentos não atendem especificamente à solicitação de leitores. Não há evidências de 
elementos como datas comemorativas ou eventos circunstanciais do presente como ensejo para a 
retomada dos temas relacionados. O documento propriamente é elemento para a retomada dessa 
memória.   
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ?  
Sim, quem escreve é José Bonifácio de Andrada e Silva, ficou conhecido como o “patriarca da 
independência” devido à sua influencia política nesse processo. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?   
Sim. O material possui bom estado de conservação, apresentado em apenas uma folha, permite uma 
leitura com certa dificuldade para o público. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, segundo a Revista Nossa História.  
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Identidade dos Brasileiros; Regime político; Educação e cultura. 
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9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, os temas estão relacionados e são recorrentes principalmente como objeto de estudo da 
História Social e Antropologia. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Não, contém apenas uma análise subjetiva sobre o caráter dos brasileiros.   
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Aparentemente o documento não foi destinado diretamente à comunicação, mas sim uma anotação 
do pensamento do autor. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, As novidades são variáveis segundo as informações que o leitor já possui, mas  termos 
empregados nesse tipo de documento permitem ao leitor um contato direto com o pensamento de 
José Bonifácio, figura muitas vezes só conhecida por fontes secundárias. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não, apenas revela a visão de um político experiente sobre o caráter dos brasileiros. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, o documento como é exposto na subseção presta-se à utilização pelo professor. O texto pode 
ser lido e analisado segundo os temas nele contidos. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não é analisado nem descrito, há apenas uma transcrição de seu conteúdo e um breve enunciado 
que informa sobre o conteúdo: “conheça um pouco da opinião do patriarca da independência sobre 
os brasileiros”.histórica e descartar outras. Não é citada na subseção a localização do documento, 
mas provavelmente faz parte do acervo da Biblioteca. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Predominam os temas de caráter social e cultural, mas com outros subjacentes. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Não é possível precisar porque o documento não é datado, mas José Bonifácio viveu entre 1763 e 
1838, sendo provavelmente de um período de transição entre Colônia e Império.  
 
Conclusão 
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O leitor do documento entra em contato com uma fonte primária, nesse sentido, muitas informações 
são apreciadas e permitem ao leitor considerar algumas hipóteses de análise  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Ano / Nº: 02 / 17 
Data: Março/2005 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da seção (assunto e conteúdo): 
Trata-se de um pedido de um pai de família a Dom João VI. A filha do autor do documento, uma 
menina de 12 anos, foi “desonrada”. E o autor do documento agora espera que ela se case com o 
autor da “desonra”.  
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Não. Mas o destinatário é D. João VI.   
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?   
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Não se sabe. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
A organização da família no século XIX, o papel da mulher e da autoridade paterna.  
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, os costumes morais no século XIX.  
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, a sedução de uma jovem por um rapaz. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Correspondência privada. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
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Não. 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Não. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, por meio dessa história se entende as condições familiares da época. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há nem um nem o outro.  
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas sociais. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
O documento revela um caráter curioso da época. Um caso de foro íntimo chega ao conhecimento 
do governante. A sua intervenção é pedida. Trata-se de documento interessante para entendermos a 
estruturação familiar da época.  
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Data: Abril / 2005 
Ano / Nº: 2 / 18 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
A subseção traz um enunciado informando a data do documento e quem o escreve, o Ministro de 
Dom João VI, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, indicando que o documento revela o agravamento 
da crise que resultou na transferência da corte portuguesa para o Brasil, assim sugere ao leitor que 
tente decifrar o manuscrito. Em seguida, o documento ocupa a maior parte da página, estando 
assinado e datado. O conteúdo do texto informa sobre a possibilidade de ataque francês às ilhas 
portuguesas do Atlântico Norte. 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Sim. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 
Sim, O Ministro Português no Governo de Dom João VI, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, além do 
Bispo de Funchal. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 
Sim, mas com certa dificuldade para o leitor. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim. 
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Conflitos políticos entre nações da Europa. A posição de Portugal nessa geopolítica, além do 
poderio econômico e militar limitado dos portugueses. Assim, política e guerra estão em destaque.  
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, a política de alianças de Portugal, a fragilidade econômica e militar do reino, além do conflito 
entre nações européias que culminaram na transferência da corte portuguesa para o Brasil.  
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
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Não, apenas informações sobre os expedientes de defesa preventiva. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
É um documento oficial. 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, a iminência de um ataque dos franceses já ocorria no ano de 1799, uma realidade que 
antecedeu em anos o resultado drástico do conflito, em 1808. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Sim, o acirramento do conflito entre franceses e portugueses num prazo relativamente longo, 
demonstrando que a transferência da corte portuguesa para o Brasil não ocorreu às pressas, mas 
era uma possibilidade bem considerada há muito pelos estadistas portugueses.  
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim, a partir do documento se pode analisar o funcionamento do aparato estatal português.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não há análise nem descrição, apenas a transcrição do conteúdo e uma informação no enunciado 
sobre a contextualização. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra?  
Sim.  
 
17º) Há iconografia no documento?  
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Ele destaca temas políticos (o aparato burocrático português) e de defesa militar estratégica. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
A revista apenas indica quem escreveu o documento e em qual contexto foi produzido, no 
enunciado. Demais conclusões e considerações sobre o assunto tratado ficam a cargo do leitor do 
documento. 
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Nome: Nossa História 
Editora: Vera Cruz 
Seção: Almanaque 
Subseção: Decifre se for capaz 
Ano / Nº: 2 / 19 
Data: Maio / 2005 
Número de Página: 91 
Preço: R$ 7,80 
 
1º) Resumo da subseção (assunto e conteúdo): 
Inicia-se pelo enunciado, o qual indica quem se comunicava pela carta e o assunto tratado, que era 
a reclamação de que um padre negligenciava o cuidado espiritual dos indígenas. Em seguida são 
apresentados o documento manuscrito e a transcrição. 
  
2º) O texto é manuscrito ou impresso?   
Manuscrito. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 
Não. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 
comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 
Não.  
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ?  
Não muito. Carta do Capitão-Mor da Vila de Jacareí ao governador Morgado de Mateus, em 1776.  
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura?   
Sim. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 
Sim, segundo a Revista Nossa História.  
 
8º) Quais os temas a que se refere o documento? 
Aculturação, catequese dos índios, administração colonial, Igreja como instituição, etc. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 
Sim, a catequese e aculturação dos indígenas no Brasil colonial.  
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 
Sim, a reclamação do capitão-mor, o que indica a necessidade de cooperação entre a administração 
e a Igreja. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
Sim, correspondência entre um capitão-mor e o governador. 
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12º) Há informações novas ou curiosas? 
Sim, a reivindicação de um administrador de que a Igreja cumprisse sua tarefa de cristianizar os 
índios. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 
do(s) documento(s)? 
Sim. Demonstra que os conflitos entre Igreja e administração, apesar de serem graves, operavam 
com certa reciprocidade segundo a forma de colonização adotada pelos portugueses. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 
Sim. Os documentos podem ser utilizados como recurso didático para ilustrar o funcionamento da 
administração portuguesa e a aculturação e controle dos índios. Também é possível demonstrar a 
mentalidade da época e muitos outros temas que podem surgir segundo a criatividade do professor.  
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Não é analisado nem descrito, há apenas uma transcrição de seu conteúdo e um breve enunciado 
que informa sobre o conteúdo, quem escreve, a quem se destina e qual o assunto tratado. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 
Sim. 
 
17º) Há iconografia no documento? 
Não.  
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 
temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 
Religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, pois lida com a formação da nação brasileira. 
 
19º) Em qual época se insere o documento? 
Brasil colonial. 
 
Conclusão 
 O leitor do documento entra em contato com uma fonte primária, nesse sentido, muitas informações 
precisas são apreciadas, como a data, localidade, os sujeitos envolvidos, entre outros dados que 
permitem ao leitor considerar algumas hipóteses de análise histórica e descartar outras.  
Mas toda análise e conclusão fica a cargo do leitor. 
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RESULTADOS ESTATÍSTICOS 
 

Seção    -   “Por Dentro da Biblioteca” 
Subseção - “Documento” 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso? 

São oito documentos manuscritos (66,6%) e quatro impressos (33,3%). 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 

Em apenas dois casos dos doze analisados (16,6%). 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 

comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 

Em apenas dois casos dos doze analisados (16,6%). 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 

Em sete dos doze casos analisados (58,3%) 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 

Sim, em 100% dos casos. Mas com variação de dificuldade, sendo maior no caso dos 

documentos manuscritos, mas também devido à antiguidade do material. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 

Sim, em 100% dos casos, segundo informou a representante da revista Nossa História. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 

Sim, em dois  (50%) dos casos. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 

Sim, em 50% dos casos. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
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Há sete documentos públicos (58,3%), dois de comunicado oficial (16,6%) e três 

documentos privados (25%). 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 

Sim, em apenas quatro casos. Ou seja, em 33,3% dos casos. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 

do(s) documento(s)? 

Sim, em apenas um caso, ou seja, em 8,3% dos casos. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 

Sim, em onze caso, ou seja, em 91,6% dos casos. 

 
15º) O documento é analisado ou descrito? 
Dos doze documentos, onze são analisados e seis são descritos. Cinco deles são 

analisados e descritos. Assim, temos: 91,6% de analisados e 50% de descritos. Nesse 

campo, há uma intercessão de 41,6% de analisados e descritos.  
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 

Sim, em apenas quatro casos, ou seja, 33,3%.  
 
17º) Há iconografia no documento? 

Sim, em sete documentos (58,3%). Nos outros seis não há. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 

temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 

Esta especulação demonstrou uma grande faixa de intersecção entre os temas sócio-culturais, 

políticos e econômicos, não sendo possível destacar uma característica predominante nos 

documentos. 

 
19º) Em qual época se insere o documento?Em sete dos casos, os documentos se inserem no período 

do Brasil colonial, ou seja, 58,3%. Os outros seis correspondem à época do Império, 41,6%. 
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RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

 
Seção   -     “Almanaque” 
Subseção - “Decifre se for Capaz” 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso? 

Todos os documentos apresentados nesta subseção são manuscritos, 100%. 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 

Em nenhum deles há uma relação direta com outros conteúdos ou assuntos da revista. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 

comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 

Em apenas dois casos dos doze analisados (16,6%). 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 

Em seis dos doze casos analisados (50,0%). 

 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 

Sim, em 100% dos casos. Mas com variação de dificuldade para possibilitar a 

interação pretendida com o leitor. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 

Sim, em 100% dos casos, segundo informou a representante da revista Nossa História. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 

Sim, em dez casos analisados (83,3%) dos casos. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 

Sim, em nove dos casos analisados, correspondendo a 75%. 
 
11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 
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Nenhum documento estritamente público (0,0%), sete de comunicado oficial (58,3%) 

e cinco documentos privados (41,6%). 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 

Sim, em oito casos. Ou seja, em 66,6% dos casos. 

 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 

do(s) documento(s)? 

Sim, em seis casos analisados, ou seja, 50% dos casos. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 

Sim, em onze caso, ou seja, em 91,6% dos casos. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 

Dos doze documentos, três são analisados e dez são descritos. Um deles é analisado e 

descrito. Assim, temos: 16,6% de analisados e 83,3% de descritos. Nesse campo, há 

uma intercessão de 8,3% de analisados e descritos. 
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 

Sim, em 100% dos casos.  
 
17º) Há iconografia no documento? 

Sim, em apenas três documentos (25,%). Nos outros nove não há. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 

temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 

Esta especulação demonstrou uma grande faixa de intersecção entre os temas sócio-culturais, 

políticos e econômicos, não sendo possível destacar uma característica predominante nos 

documentos. 

 
19º) Em qual época se insere o documento? 
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Em dez casos, os documentos se inserem no Brasil colonial, ou seja, 83,3%. Os outros 

dois correspondem à época do Império, 16,6%. 

 
RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

 
Seção    -   “Por Dentro da Biblioteca” em conjunto com “Almanaque” 
Subseção - “Documento” em conjunto com “Decifre se for capaz” 
 
2º) O texto é manuscrito ou impresso? 

São vinte documentos manuscritos (83,3%) e quatro impressos (16,6%). 
 
3º) Há relação entre o documento e demais assuntos da revista? 

Em apenas dois casos dos vinte e quatro analisados (8,3%). Em 91,7% não há. 
 
4º) O documento atende a solicitação de algum leitor, retoma a memória a partir de alguma data 

comemorativa, ou há outros possíveis motivos pelo qual é utilizado? 

Em apenas quatro casos dos vinte e quatro analisados (16,6%). Em 83,3% não há. 
 
5º) As pessoas mencionadas no documento possuem alguma fama ou destaque social ? 

Em treze dos vinte e quatro casos analisados (58,3%). Em 45,8% não possuem. 
 
6º) Trata-se de documento em boas condições de leitura? 

Sim, em 100% dos casos. Mas com variação de dificuldade, sendo maior no caso dos 

documentos manuscritos, mas também devido à antiguidade do material. 
 
7º) Trata-se de documento de acesso público? 

Sim, em 100% dos casos, segundo informou a representante da revista Nossa História. 
 
9º) O tema é recorrente na história nacional? 

Sim, em dezoito  (75,0%) dos casos. Em 25% não. 
 
10º) Há fatos, acontecimentos, situações corriqueiras ou cotidianas que o documento relata? 

Sim, em 62,5%  dos casos, o que equivale a 15 dos 24 analisados. 
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11º) Predomina uma comunicação de caráter oficial, privado ou público? 

Há sete documentos públicos (29,2%), nove de comunicado oficial (37,5%) e sete 

documentos privados (29,2%). 
 
12º) Há informações novas ou curiosas? 

Sim, em doze casos, ou seja, em 50%  dos casos. 
 
13º) Há desmistificações, crenças equivocadas vigentes na atualidade, contrariadas pelo conteúdo 

do(s) documento(s)? 

Sim, em sete  casos, ou seja, em 29,2%  dos casos. Em 70,8% não há. 
 
14º) Há possibilidade de utilização do documento como recurso didático por parte de professores? 

Sim, em vinte e dois casos dos vinte e quatro analisados, ou seja, em 91,6% dos casos. 
 
15º) O documento é analisado ou descrito? 

Dos vinte e quatro documentos, treze são analisados e dezesseis são descritos. Seis 

deles são analisados e descritos. Assim, temos: 54,1% de analisados e 66,6% de 

descritos. Nesse campo, há uma intercessão de 25% de analisados e descritos.  
 
16º) O documento é apresentado na íntegra? 

Sim, em dezesseis casos, ou seja, 66,7%. Em 33,3% não é apresentado integralmente.  
 
17º) Há iconografia no documento? 

Sim, em dez documentos (41,7%). Nos outros quinze (58,3%) não há. 
 
18º) Relatar qual a tendência predominante e outras destacáveis dos documentos, se relacionados a 

temas: religiosos, culturais, políticos, sociais, econômicos, ou ainda outros. 

Esta especulação demonstrou uma grande faixa de intersecção entre os temas sócio-culturais, 

políticos e econômicos, não sendo possível destacar uma característica predominante nos 

documentos. 
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19º) Em qual época se insere o documento? 

Em dezessete dos casos, os documentos se inserem no período do Brasil colonial, ou 

seja, 70,8%. Os outros sete correspondem à época do Império, 29,2%. 

 
 
 
 
ENTREVISTA 
 
COMO A REVISTA  NOSSA HISTÓRIA DEFINE A SI MESMA 

 

Interessado em saber como a revista Nossa História define as mesmas questões que fariam 

parte do trabalho, o grupo fez um sumário destas questões e enviou à revista. Isso foi feito da 

maneira mais simples possível. Um e-mail foi enviado através do site da revista na Internet 

(http://www.nossahistoria.net/).  

Cerca de uma semana depois, uma pesquisadora da revista, Nívia Pombo Cirne dos Santos, 

retornou o e-mail. Na resposta percebemos que a revista se preocupa em não definir regras que 

norteiem a escolha dos documentos. Eles podem ser manuscritos ou não, ter iconografias ou não, ter 

sido escritos por personalidades importantes ou não... 

Noto que no campo “critério de seleção de documentos”, a primeira coisa a ser citada 

pela pesquisadora é a “raridade” do documento. Em seguida ela faz uma defesa da diversidade do 

documento e, por fim, do interesse que este possa despertar no leitor. A pesquisadora não considera 

a relevância histórica do documento. Como já se disse, não é um objetivo da revista produzir 

documentos que estejam conectados à edição da revista em si. A seguir, o questionário respondido 

pela pesquisadora.  

 

1) Os documentos são apresentados na íntegra? 

[Nivia] Na maioria das vezes sim. Apenas em caso de obras raras ou periódicos raros, são 

apresentados os frontispícios ou a capa do primeiro número do periódico. Na Seção 

Almanaque, eles aparecem na íntegra. 

2)Vocês só usam documentos manuscritos ou podem usar também os impressos? 

[Nivia] Usamos manuscritos e impressos. No caso do Almanaque, apenas manuscritos e 
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originais.  
3) Os documentos preservam as iconografias originais? 

[Nivia] Sim.  

4) Os documentos são de acesso público? 

[Nivia] Sim. Este é um critério de escolha.  
5) Como é feita a seleção dos documentos? 

[Nivia]O primeiro critério é a raridade, ou seja, documentos que não podem ser 

encontrados em outros acervos, apenas na Biblioteca Nacional. Priorizamos documentos 

produzidos em diferentes momentos da História do Brasil, temáticas que atendam as 

diferentes áreas de produção do conhecimentos histórico: a História Cultural 

[recentemente, o Jornal das Senhoras], do Cotidiano [as cartas de d. Pedro I a Domitila], 

Econômica [Carta de Abertura dos Portos], Política [Manifesto de Manuel de Carvalho Paes de 

Andrade...], e outras. Observamos também se os documentos podem despertar a 

curiosidade do leitor, como o Tratado de pentear os cabelos. A Seção percorreu ao longo 

destes meses todas as Divisões da BN (Manuscritos, Obras Raras, Periódicos, 

Iconografia), na tentativa de mostrar também a riqueza e variedade do acervo da 

instituição. 

6) Os documentos se relacionam com o conteúdo geral da revista? 

[Nivia] Não.  
7) Os documentos são escritos necessariamente por personalidades conhecidas? 

[Nivia] Não.  
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CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

 
A julgar pelas estatísticas que obtivemos, não é possível denominar critérios absolutos para 

a seleção dos documentos. Entretanto, existe uma linha editorial clara. A entrevista feita com a 

pesquisadora reforça essa conclusão anterior, revelando um aspecto fundamental: o documento tem 

que ser interessante para o público. O critério interesse é mais relevante do que o critério 

importância histórica, critério este que, aliás, não está na resposta da pesquisadora. 

Para construir um painel representativo dos documentos usados nas edições de Nossa 

História, é preciso considerar especificidades das duas subseções trabalhadas - os documentos são 

utilizados de dois modos. 

A primeira subseção, “documento”, valoriza o documento ilustrativo, que dá ensejo à 

matéria, sendo a análise predominante (91,6%), mas também a descrição (50%). A apresentação na 

íntegra destes documentos aparece em apenas 33% dos casos. 

Ao contrário, a subseção “Decifre se for Capaz” coloca todos os documentos manuscritos 

(100%), sempre relacionados a situações corriqueiras (75%), com informações curiosas (66%) e, 

principalmente, com o predomínio da descrição (83%), deixando qualquer análise possível por conta 

do leitor. Ou seja, é a idéia de que o documento fala por si mesmo. Diferentemente do que ocorre na 

outra subseção, o documento aqui é sempre apresentado na íntegra. 

O critério de seleção dos documentos e os objetivos que se deseja atingir editorialmente, os 

quais não são necessariamente os mesmos quando o documento é estudado por um historiador, 

coloca em prática uma outra modalidade de uso do documento histórico. Analisemos por exemplo a 

relação entre o documento e o conteúdo global da revista. O fato de 91,7% dos documentos não 

estarem relacionados ao conteúdo da revista corrobora o critério de a importância histórica estar em 

segundo plano, como se depreende da entrevista da pesquisadora. O fato de os documentos não 

estarem vinculados a datas comemorativas (83,3%) é outro dado que indica isso. 

 

A conclusão questão a questão: 

 

Segue uma conclusão a partir dos dados apurados na amostragem, dividindo-se os termos 

analisados pelo grupo de trabalho.  
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Documentos manuscritos ou impressos? 

 

Manuscritos, em 83% dos casos. Esta maioria deve-se ao uso contínuo na subseção “decifre”, em 

que é importante o documento ter um certo mistério, ser de difícil leitura. Voltamos ao critério do 

documento “interessante”. A subseção “documento” apresenta uma queda no uso do documento 

manuscrito, embora este ainda seja maioria – 66%. O que corrobora o caráter ilustrativo, citando 

apenas parte de um material mais volumoso. 

 

Relação com assuntos da revista? 

 

Não, só em 16,6% dos casos. Isto indica uso contínuo do documento como prática da revista, 

divulgação do material da biblioteca, etc. Os documentos em si não são o motivo das matérias. Os 

documentos devem se conformar ao padrão imposto pela subseção, o que faz questionar o critério 

“raridade”. Subseções são independentes das demais e tem uma forma invariável nas publicações. 

 

O documento retoma a memória por meio de data comemorativa ou efeméride?  

 

Não, apenas em 16,6% dos casos. A conclusão confere com o mesmo sentido da questão anterior. O 

documento em si atende a forma requerida pela subseção. Isso vale para uma subseção ou para a 

outra. O presente não determina a escolha do documento, mas ele é escolhido para fundamentar a 

retomada do passado. Uma revista mensal deve ter certamente um padrão de trabalho. Fazer uma 

espécie de trabalho jornalístico adequando os temas atuais à investigação do passado seria o caminho 

ideal para um sucesso editorial, mas o caminho mais fácil e constante foi adotado, ou seja, a partir da 

variedade de documentos que compõem o acervo da Biblioteca nacional, simplesmente o material é 

selecionado e utilizado segundo a forma da subseção.   

 

O documento é escrito por pessoa notável? 

  

Proporcional: 58% sim, 45% não. Isto indica que o destaque da figura envolvida não é um critério 

fundamental, mas sim secundário na escolha dos documentos.  
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O documento está em boas condições de leitura? 

 

Em 100% dos casos sim. Isto indica outro critério de escolha que contraria a “raridade” mencionada 

pela pesquisadora. E reforça o papel de divulgação do acervo da Biblioteca Nacional. Da mesma 

maneira, 100% dos documentos estão disponíveis à consulta pública, o que quer dizer mais ou 

menos a mesma coisa.  

 

O tema tratado pelo documento é recorrente? 

 

Em 75% dos casos, sim. Mais na “decifre” (83,3%) do que na “documento”. (66,6%). Mas isto é 

mais uma conseqüência natural do documento do que um critério de escolha editorial da publicação. 

A exceção demonstra isso, mas pode ser considerada a tentativa positiva de resgatar novos temas e 

variar os assuntos. 

 

O documento é oficial, público ou privado? 

 

Há equilíbrio, o que é um valor positivo de retomada da história, e não apenas um sensacionalismo 

bisbilhoteiro, caso predominassem os documentos privados, por exemplo. Também aponta o 

compromisso dos editores com o seu ofício, uma vez que são pesquisadores de história ou áreas 

afins, pois compreendem que um documento sempre tem algo a dizer sobre o passado, 

independentemente do gênero. 

 

O documento é relevante para informar o público alvo? 

 

Precisaríamos primeiro delimitar qual é o público alvo da revista. Certamente, é um público-alvo 

heterogêneo, mas com predomínio dos leigos (no sentido de pessoas não especializadas) em assuntos 

de História, mas interessados o suficiente para comprarem uma revista com maior aprofundamento 

científico do que algumas de suas concorrentes. Para o historiador, poderíamos dizer que cinqüenta 

por cento dos documentos não trazem informações novas. Ou que apenas 30% desmistifica crenças 

atuais. A questão é descobrir se há interação adequada com o presente, ou seja, se é possível retomar  
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questões do presente a partir dos documentos e como isto pode estimular o interesse do público leigo 

que é o público alvo da revista. A revista cumpre esse objetivo em cerca de metade dos documentos 

que apresenta (50%).  

 

Existe alguma preferência no período histórico estudado? 

 

Existe, a maioria dos documentos (70,8%) se refere ao período colonial. O restante  são sobre  o 

período monárquico.  

 

 Posto isso, retomamos aos objetivos expostos na introdução deste trabalho. Como a seleção 

editorial dos documentos publicados se relaciona com o público-alvo, a que interesses 

metodológicos ela serve? Primeiramente, devemos dizer que os documentos têm o objetivo de 

divulgar o acervo da Biblioteca Nacional. Daí o fato de eles estarem todos em disponibilidade, e de 

estarem todos em condições razoáveis de leitura. A democratização do acesso público também é um 

objetivo louvável por parte dos editores.  

 Em segundo, temos que os documentos são usados para retomar a memória do passado, não 

para discutir questões da sociedade contemporânea. Há uma certa busca do “exotismo” do 

documento. Ele é um manuscrito perdido no tempo, muitas vezes referente ao longínquo Brasil 

Colonial.  

      Não há explicitamente nenhum enquadramento político ou ideológico destacado no uso que 

os editores fazem dos documentos. Eles são escolhidos com base em critérios de mercado (são 

interessantes?), o que por sua vez reforça os aspectos de “exotismo” do qual falamos no parágrafo 

anterior. 

       Os documentos algumas vezes aparecem descontextualizados, em outras eles não têm seques 

explicação nenhuma. Com relação a isto, poderia-se argumentar a apresentação do documento sem 

contexto é mais freqüente na subseção “Decifre”. Os editores poderiam argumentar que a subseção 

presta-se apenas ao que está escrito no seu título. Ou seja, o leitor deve tentar ler o documento, 

independentemente do que estiver escrito nele. Entretanto, isso gera alguma frustração. O leitor 

interessado não saberá interpretar o documento, mesmo que chegue a decifrá-lo.   
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A revista reproduz um certo fetichismo pelo documento, muito em voga na historiografia do 

século XIX. Isto pode ser uma conclusão adicional aos fatores observados no fichamento e à 

entrevista feita com a pesquisadora.  

      Reforçando essa conclusão está o fato de que os editores não se preocupam com história 

material, história oral, arqueologia etc. Os documentos apresentados são aqueles mesmos que a 

nossa mente forma quando pensamos na palavra documento. documentos raros, antigos, da época 

colonial, em papel amarelado, manuscritos... São esses os papeis que a revista busca reproduzir. Ou 

seja, a seleção dos documentos adota uma linha tradicionalista.   

     A grande questão para prosseguirmos o trabalho numa segunda etapa seria decifrar como o 

público-alvo da revista, uma publicação mais especializada e com amparo em produtores 

acadêmicos, mas não totalmente acadêmica e ainda muito presa a critérios editoriais de mercado, 

interage com esse tipo de documentação. Para isso seria preciso ir a campo e entrevistar os 

compradores da revista, o que não foi o caso neste trabalho. Pudemos, como foi explicado na 

introdução, apenas supor quais foram as principais impressões que o leitor-padrão desta revista teve 

ao travar contato com os documentos.  

Desse modo, foi possível chegar a algumas conclusões sobre as condições de utilização 

destes documentos, com vários aspectos positivos e outros nem tanto, mas sem a preocupação de 

encontrar culpados ou heróis, mas apenas constatar uma nova circunstância de inserção social da 

história e de uma de suas fontes básicas, que é o documento escrito. Tendo que se adequar aos 

objetivos editoriais, os documentos ganham uma nova dimensão, caráter de ilustração legitimadora, 

objeto pelo qual se retoma o passado sem conexão com o presente, brincadeira de decifrar similar a 

uma palavra cruzada no final de um jornal, entre outras que contrariam em método os estudos 

acadêmicos, pois será interessante o contato entre o documento e uma pessoa que não tem o 

instrumental adequado para compreende-lo? Assim como os próprios editores que são 

pesquisadores, tiveram que se adequar a estas inovações que algumas vezes contrariam seus métodos 

tradicionais de abordagem, cabe uma consideração otimista, pois apesar do tom de crítica que possa 

parecer pelo que foi dito, talvez não tenham sido tão radicais em sua mudança, pois com o recente 

surgimento deste tipo de publicação, é o grande publico que vai dizer qual tipo de história quer para 

si. 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA,LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS CV 

BIBLIOGRAFIA 
 

- Foram utilizadas as doze revistas como material do trabalho, com valorosa contribuição das 

respectivas aulas, seminários dos demais grupos e textos do curso de Teoria da História I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

- Tabelas do conteúdo das revistas, para localização das subseções, comparação com o 

conteúdo geral, averiguação da metodologia de divulgação histórica para o público, seja pela 

constância nas formas ou casualidades dos assuntos, entre muitas outras especulações 

possíveis. Foram elaboradas três tabelas, com os seguintes números: 

  

NÚMERO ANO PUBLICAÇÃO MÊS / ANO 

11 01 SETEMBRO 2004 

15 02 JANEIRO 2005 

19 02 MAIO 2005 
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NOME DA REVISTA: Nossa História               

EDITORA: Vera Cruz  

DATA: Setembro de 2004    

ANO E NÚMERO: 01 / 11 

NÚMERO DE PÁGINAS: 98 

VALOR EM R$: 6,80 

 

 
ORGANIZAÇÃO INTERNA:  

SEÇÃO PÁG. SUBSEÇÃO  PÁG. 
Setembro  2004 6 a 9 (Artigos diversos)   ----- 
Por dentro da Biblioteca 10 a 12 Documento 12 
Capa 14 a 23 “Independência ou morte” e Artigos   ----- 
Olhares 24 a 27 (Artigos)   ----- 
Quem 30 a 33 ----------   ----- 
Entrevista 34 a 37 ----------   ----- 
Ensino 80 a 83 “Criatividade para a cidadania” 82 
Letras e Escritas 84 a 87 ---------- ----- 
Almanaque 88 a 91 A frase do mês / Nossa charge / Histórias da nossa 

história / Outros Janeiros / Decifre se for capaz 
88 / 89 
90 / 91 

Acontece 92 a 95 Exposições e eventos / Turismo Histórico / 
Portal de história / Livros 

92/ 93 
93/ 94 

Cartas 96 a 97  Classificados / Pergunta do Leitor / Cartas / 
Correções / Agradecimentos 

95 / 96 / 
97 

Nosso Historiador 98 ----------    ----- 
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ORGANIZAÇÃO INTERNA:  
RELAÇÃO DE ARTIGOS (Títulos) AUTOR(A) TEMA / ASSUNTO 

(palavra-chave) 
SEÇÃO / SUB.  PÁG DOC BIBl 

1) Na Arena, a história do teatro brasileiro Sem assinatura Teatro / palco em círculo / 1953 Setembro 2004 6 não não 
2) O abolicionismo de Nabuco .. era digital Sem assinatura Acervo hist. / abolicionismo / PE Setembro 2004(Box) 7 não* não 
3) Restauração em movimento Sem assinatura Restauração patrim. Cultur. / MG Setembro 2004(Box) 7 não não 
4) Catálogo c.  todas as obras de Portinari.. Sem assinatura Portinari / acervo/ centenário Setembro 2004 8 não* não 
5) Ender revisto, Brasil revisado Sem assinatura Pintura / 1817 – 18 / exposição Setembro 2004 9 não* não 
6) Zweig em livros e filmes Sem assinatura Escritor áustria. / bibliot. Nac.  Por dentro da biblioteca 10-11 sim não 
7) Da biografia à ficção (entrevista) Sem assinatura Sylvio Back / filme Por dentro da biblioteca 

(Box) 
11 não não 

8) Suspiros de um imperador apaixonado Sem assinatura Cartas manuscritas / D. P. I / 
Marq. de Santos / Documentos 

Por dentro da biblioteca 
/ Documento 

12 sim não 

9) As muitas independências Sem assinatura Senso comum / Questões frequent Capa 14 não não 
10) A fuga da família real Sem assinatura Desmitificação / esclarecimento Capa (Box) 14 não* não 
11) D. João VI e o reconhecimento  
      da independência 

Sem assinatura Articulação política / 
independência pensada 

Capa (Box) 15 sim não 

12) Dia do Fico Sem assinatura Desmitificação / esclarecimento Capa 15 não* não 
13) José Bonifácio Sem assinatura Desmitificação / esclarecimento Capa (Box) 16 não* não 
14) Quadro independência ou morte Sem assinatura Desmitificação / esclarecimento Capa 16 não* não 
15) O sete de Setembro Sem assinatura Curiosidade / esclarecimento Capa (Box) 17 não* não 
16) D. Pedro I Sem assinatura Heroísmo / traição / política Capa 17 não* não 
17) A independência foi pacífica Sem assinatura Desmitificação / esclarecimento Capa (Box) 18 não* não 
18) Monarquia ou República? Sem assinatura Regime de governo/esclarec/tº Capa 18 não* não 
19) Um dia que entrou para a história HendriK Kraay Data nacional/ 07/09 / política Capa 20 não* sim 
20) Pano de boca para a Coroação de  
      D. Pedro I, de J.- Baptiste Debret 

Elaine Dias Pintura / nacionalimo / teatro 
/ Brasil indep. / ideais 

Olhares 24-27 não* sim 

21) A imagem de Napoleão Sem assinatura Arte/ Fra / Napoleão / política Olhares (Box) 27 não* não 
22) A austríaca que amou o Brasil Clóvis Bulcão Esposa de D. P. I / costumes  Capa 30-33 não* sim 
23) “O Brasil teve que pagar caro    
       pela independência” 

Emília Vioti da 
Costa 

Independe^ncia / Brasil 
contemporâneo / formação 

Entrevista 34-37 não sim 

24) O medo veio do mar Aug. C. M. Moutinho 2º G. M. / nazistas / naufrágios Artigo 38-43 sim sim 
25) O Brasil na guerra Sem assinatura Fato / acontecimento / política Artigo (Box) 41 não* sim 
26) Morreram mais brasileiros no mar   
       que nos campos da Itália 

Sem assinatura Dados / Fatos / esclarecimentos / 
naufrágios / submarinos 

Artigo (Box) 42 não  não 

27) Gregório, Gregórios João Adolfo Hansen Eclarecimento / poesia subvers. Artigo 44-50 sim sim 
28) “Gaita de foles não quis tanger,    
      vejam diabos o que foi fazer” 

Sem assinatura Formação / biografia / 
atividades 

Artigo (Box) 47 não* sim 

29) Nossa companheira, a morte  Claudia Rodrigues H. Social / cotidiano / costumes Artigo 52-57 sim sim 
30) O show dos funerais no Brasil antigo Sem assinatura Festa / ritual / literatura Artigo (Box) 56 não* sim 
31) No sécV, os mortos conquistaram Roma Sem assinatura Crenças / mundo rom. / sepulta/tº  Artigo (Box) 57 sim  sim 
32) O Haiti não foi aqui Marco Morel Esclar./ Revol. / política nacional Artigo 58-63 sim sim 
33)”A pele de um branco por pergaminho, ... Sem assinatura Insurreição / fatos e dados Artigo (Box) 62 não* sim 
34) “Geral êxito, explendido triunfo” Rodrigo Elias e 

Marcelo Scarrone 
Engenharia Hidráulica / 
abasteci/tº RJ séc. XIX 

Artigo 64-68 sim sim 

35) A imprensa do contra e a   
      imprensa do a favor 

Sem assinatura Embate político / cenário de 
época / imprensa 

Artigo (Box) 68 não*  sim 

36) Viagem ao tempo do cinema silencioso Carlos Rob.  de Souza Produção 1898 – 30 / cotidiano / 
sociedade / documento visual 

Artigo 70-74 não* sim 

37) O Brasil e seu povo nas telas Sem assinatura Divulgação / filme / imagens 
antigas 

Artigo (Box) 73 não* sim 

38) Em cartaz, o centenário da   
       independência do Brasil 

Sem assinatura Cinema / independência nacional 
/ centenário / memória do evento 

Artigo (Box) 74 sim não 

39) Uma família de luta Keila Grinberg Advog. Negro / engenh. Negro / 
política / abolicionismo 

Artigo 76-79 sim sim 

40) O filho de Antonio Sem assinatura Formação / biografia / atividades Artigo (Box) 78 sim sim 
41) A independência na Bahia Sem assinatura Desmitificação / esclarecimento Artigo (Box) 79 não sim 
42) Os novos caminhos do ensino  
       da História 

Marcus Vinicius T. 
Ribeiro 

Revisionismo / metodologia / 
cidadania / ensino-pesquisa 

Ensino 80-82 não sim 
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*      Refere-se apenas à inexistência de documentos impressos ou manuscritos que são objeto deste trabalho, mas contem diversas 
        outras fontes, como fotografias, iconografias, gravuras, charges, representações, imagens de objetos ou paisagens, desenhos, 
        entre outras imagens que podem servir ou não como fonte histórica, com função basicamente ilustrativa. 
 

A anotação “Sem assinatura” no campo AUTOR(A)  informa que os textos redigidos foram aprovados pelos editores da revista, podendo ser entendido 
como assinado pela revista Nossa História (NH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43) Memórias de açúcar e crise Iranilson B. Oliveira Literatura / regional. / 
Transição 

Letras e Escritas 84-87 sim sim 

44) Parceiros regionalistas Sem assinatura Gilberto Freyre e Lins do Rego 
/ parceria ideológica 

Letras e Escritas 
(Box) 

86 não* sim 

45) A frase do mês Sem assinatura Independência / nacionalidade Almanaque / a f do mês 88 não não 
46) Nossa Charge Sem assinatura Centenário indep. / gastos 

públicos / má gestão  
Almanaque  88 não sim 

47) Fiéis Soldados da princesa Sem assinatura Abolicionismo / 
Republicanismo 

Almanaque 88 não* sim 

48) Jovita, uma heroína esquecida Sem assinatura G. Paraguai / curiosidade / 
voluntários / romance 

Almanaque 88 não* sim 

49) O homem que não quis ser rei Sem assinatura Curiosidade política / 
Restauração  

Almanaque /H. N H. 89 não sim 

50) “Comida, trabalho e cacete” Sem assinatura Viajantes / escravidão Almanaque 89 não* não 
51) E a “Passarola”? Voou? Sem assinatura Curiosidade / tecnologia  Almanaque 89 não* não 
52) Outros Setembros Sem assinatura Memória (mensal) Almanaque 90 não* não 
53) Documento manuscrito José Martiniano de 

Alencar 
Memória / Curiosidade / 
Fonte escrita / Diversão 

Almanaque / Decifre se 
for capaz 

91 sim não 

54) Exposições e eventos Juliana Barreto Faria PA / RJ / SC / DF Acontece 92-95 não* não 
55) Mossoró: uma cidade em 
      festa com sua história 

Juliana Barreto 
Faria 

RN / Abolição antecipada 
(1883) / festas / rituais 

Acontece / Turismo 
Histórico 

93 não não 

56) Acontece / Livros Juliana Barreto Faria Divulgação  publicações 
recentes 

Acontece / Livros 94-95 não não 

57) “Irmandades” Mariza de C. Soares Interação com o leitor Pergunta do Leitor 96 não* não 
58) História: por que e para quê? Caio Boschi Metodologia / teoria / cotidiano Nosso Historiador 98 não* não 
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NOME DA REVISTA: Nossa História               

EDITORA: Vera Cruz  

DATA: Janeiro de 2005    

ANO E NÚMERO: 02 / 15 

NÚMERO DE PÁGINAS: 98 

VALOR EM R$: 7,80 

 
ORGANIZAÇÃO INTERNA:  

SEÇÃO PÁG. SUBSEÇÃO  PÁG. 
Janeiro 2005 6 a 11 (Artigos diversos)   ----- 
Por dentro da Biblioteca 12 a 13 Documento 13 
Capa 14 a 15 “O Brasil foi à Guerra” e Artigos   ----- 
Olhares 40 a 45 (Artigos)   ----- 
Entrevista 46 a 49 ----------   ----- 
Letras e escritas 72 a 75 ----------   ----- 
Quem 76 a 79 ----------   ----- 
Ensino 80 a 83 Castigos corporais 82 
Viagens à memória brasileira 84 a 87 Acervo / Documento 86 / 87 
Almanaque 88 a 91 A frase do mês / Histórias da nossa história / 

Outros Janeiros / Decifre se for capaz 
88 / 89 
90 / 91 

Acontece 92 a 95 Exposições e eventos / Turismo Histórico / 
Portal de história / Livros 

92/ 93 
93/ 94 

Cartas 96 a 97 Classificados / Pergunta do Leitor / Cartas / 
Correções / Agradecimentos 

96 / 
97 

Nosso Historiador 98 ----------    ----- 
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REVISTA “NOSSA HISTÓRIA” E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS CX 

ORGANIZAÇÃO INTERNA:  
RELAÇÃO DE ARTIGOS 

(Títulos) 
AUTOR(A) TEMA / ASSUNTO 

(palavra-chave) 
SEÇÃO / SUB.  PÁG DOC BIBl 

1) A história nos trilhos Sem assinatura Tecnol. / memória / novela Janeiro 2005 6 não não 
2) Obras raras e acessíveis Sem assinatura Acervo bibliot. em MG Janeiro 2005 (Box) 7 Sim não 
3) Do tempo da colônia Sem assinatura Festa / tradição / memória Janeiro 2005 7 não* não 
4) Choro com sotaque Sem assinatura H. da músia / arte / resgate Janeiro 2005 8 não* não 
5) Enquanto isso no Japão Sem assinatura Interação / música universal Janeiro 2005 (Box) 8 não não 
6) Uma história iluminada Sem assinatura Filme / religião / sociedade Janeiro 2005 9 não não 
7) Línguas vivas (Mitos Indígenas) Sem assinatura  índios / língua / extinção Janeiro 2005 (Box) 10 não não 
8) A casa predestinada Sem assinatura Personalidades / patrimônio / 

museu / ONG arqueologia 
Janeiro 2005 (Box) 10 não* não 

9) O fim do segredo Sem assinatura Arq. Público / Dops / RJ Janeiro 2005 11 sim não 
10) Uma jóia também por fora Sem assinatura Arquitetura / patrimônio Por dentro da biblioteca 12 não* não 
11) Armazém de Histórias Sem assinatura Imprensa / independência Por dentro da biblioteca 

/ Documento 
13 sim não 

12) O Brasil em guerra Sem assinatura 2º G. Mundial / Pracinhas Capa 14-15 não* sim 
13) A luta antes da guerra Aureliano Moura Treinamento / preparação Capa 16-20 não* sim 
14) Franzinos ... Mas sabiam lutar Sem assinatura Miséria / improviso / luta Capa (Box) 18 não* sim 
15) Por que o Brasil entrou na Guerra Sem assinatura Política externa / polêmica Capa (Box) 19 não* sim 
16) E a cobra fumou Luis Felipe Silva Neves Combate / dificuldade / vitória Capa 22-25 não* sim 
17) Verd. e  mentir. sob. a part. Bras. na G. Sem assinatura Desmitificação Capa (Box) 24 não* sim 
18) A tarefa rotineira de matar César C. Maximiano Terror / morte / dor Capa 25-29 sim Sim 
19) O teatro das operações  Sem assinatura Mapa / Itália / Campanha Capa 30 não* Não 
19) A guerra em tempo de paz  Francº C. Alves Ferraz Desmobilização / retorno / paz Capa 31-35 sim sim 
21) Das trincheiras ao pavilh. de d. mentais Maria L. C. de Resende Ingratidão / justiça tardia Capa (Box) 33 não* não 
22) A vida longe do front Regina da Luz Moreira Efeitos locais / sacrifícios Capa 36-39 não* sim 
23) A recuperação da Bahia todos os  
      Santos  por Juan Batista Mayno 

Jorge Victor A. Souza e 
Silvia B. G. Borges.  

Guerra / Holanda / colônia/ 
pintura / (1634 - 35) 

Olhares 40-45 não* sim 

24) O museu do Prado Sem assinatura Divulgação / grandes artistas Olhares (Box) 42 não não 
24) Boris Fausto Sem assinatura Livro / BRA e ARG / hist.  Entrevista 46-49 não não 
25) Espetáculos a céu aberto André Carreira Teatro / evangelização / jesuitas Artigo 50-53 não* sim 
26) À força das armas Sandra Jatahy 

Pesavento 
Revl. Farrapos / RS / 

Identidade reg. / Constituição  
Artigo 54-58 sim sim 

27) O nasc/tº  do Sul: bandos armados   
       disputando rebanhos 

Sem assinatura Origem / colonização / 
disputas / evolução 

Artigo (Box) 
 

58 não* não 

28) O Imperador na terra do faraó Margaret Marchiori 
Bakos 

Divulgação / viagem imperador / 
diário / documentos  

Artigo 60-65 sim sim 

29) No Egito, uma Igreja para D.     
      Pedro II. 

Alberto da Costa e 
Silva 

Curiosidade / ritual 
cristão/ D. P. II / Egito 

Artigo (Box) 64 não* não 

30) Escravos das águas Luis Geraldo da Silva  Escravidão / pesca / marinha  Artigo 66-71 sim  sim 
31) Na forca, marujos fujões Sem assinatura Revoltas/ desertores / escravos Artigo (Box) 71 não não 
31) O panfletário Lima Barreto Beatriz Resende Literatura / imprensa / séc. XIX - 

XX / política / xenofobia / mulher 
Letras e Escritas 72-75 sim sim 

32) Um Príncipe em busca da Coroa Teresa Malatian Monarquia / restauração Quem 76-79 sim sim 
33) Entre a  palmatória e a moral Daniel C. de A. Lemos Castigos físicos / pedagogia Ensino / Cast. Corp. 80-82 não  sim 
34) Às margens do Ipiranga Sem assinatura Museu do Ipiranga / exposições / 

Turismo Histórico 
Viagens à memória  

brasileira 
84-85 sim não 

35) Museu Paulista Sem assinatura Divulgação Viagens à memória  
brasileira / Acervo 

86 não* sim 

36) Um brasileiro no Scala de Milão Sem assinatura Carlos Gomes / ópera / música / 
Itália / documentos no M. Pt ª. 

Viagens à memória  
brasileira / Documento 

87 sim não 

37) A frase do mês Sem assinatura Getulio Vargas / Sucessão Almanaque / A  f do mês 88 não não 
38) Nossa Charge Sem assinatura Ironia / abismo / metáfora sobre 

Brasil contemporâneo 
Almanaque  88 não sim 

39) Ioiô, o bode cidadão Sem assinatura Bode boêmio e literato/ ironia Almanaque 88 não* não 
40) Feliz Natal Sem assinatura Cidade / origem / povoamento Almanaque 88 não não 
41) Crônica do pão com manteiga /      
       Movidos a vinho 

Sem assinatura Culinária / costumes / hábitos 
alimentares 

Almanaque 89 não* não 

42) Em busca de Cabral Sem assinatura Memória / restos mortais / dúvida Almanaque / H. da 
nossa História 

89 não* não 

43) Outros janeiros Sem assinatura Memória (mensal) Almanaque 90 não* não 
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*     Refere-se apenas à inexistência de documentos impressos ou manuscritos que são objeto deste trabalho, mas contem diversas 
        outras fontes, como fotografias, iconografias, gravuras, charges, representações, imagens de objetos ou paisagens, desenhos, 
        entre outras imagens que podem servir ou não como fonte histórica, com função basicamente ilustrativa. 
 

A anotação “Sem assinatura” no campo AUTOR(A)  informa que os textos redigidos foram aprovados pelos editores da revista, podendo ser entendido 
como assinado pela revista Nossa História (NH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44) Documento manuscrito:     
      “Caráter geral do brasileiro” 

José Bonifácio de 
Andrada e Silva 

Memória / Curiosidade / 
Documento / Fonte / Diversão 

Almanaque / Decifre 
se for capaz 

91 sim não 

45) Exposições e eventos Juliana Barreto Farias SP / IEB / Folclore (Mário de 
Andrade) / RJ / música 

Acontece/ Exposições 
e eventos 

91-92 não* não 

46) “Salvador é uma festa” Juliana Barreto Farias Festas e rituais religiosos / 
sincretismo / abolição 

Acontece / Turismo 
Histórico 

93 não* não 

47) Portal de História Juliana Barreto Farias Internet e sites de História Acontece / Port. Hist. 93 não não 
48) Acontece / Livros Juliana Barreto Farias Divulgação publicações recentes Acontece / Livros 94-95 não* não 
49) “Bilhetinhos” Marly Motta Interação com o leitor Pergunta do Leitor 96 não* não 
50) Das ambigüidades de ser cordial Lilia Moritz Schwarcz Arte Brasileira / democracia 

racial / mestiçlagem / antropolog. 
Nosso Historiador 98 não* não 
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NOME DA REVISTA: Nossa História               

EDITORA: Vera Cruz  

DATA: Maio de 2005    

ANO E NÚMERO: 02 / 19 

NÚMERO DE PÁGINAS: 98 

VALOR EM R$: 7,80 

 
ORGANIZAÇÃO INTERNA:  

SEÇÃO PÁG. SUBSEÇÃO  PÁG. 
Maio 2005 6 a 11 (Artigos diversos)   ----- 
Por dentro da Biblioteca 12 a 13 Documento 13 
Capa 14 a 15 “Antes da Lei Àurea”   ----- 
Olhares 28 a 47 (Artigos)   ----- 
Entrevista 48 a 51 ----------   ----- 
Quem 72 a 75 ----------   ----- 
Letras escritas 76 a 79 ----------   ----- 
Ensino 80 a 83 Livro pioneiro 82 
Viagens à memória brasileira 84 a 87 Acervo / Documento 86 / 87 
Almanaque 88 a 91 A frase do mês / Histórias da nossa história / 

Outros Maios / Decifre se for capaz 
88 / 89 
90 / 91 

Acontece 92 a 95 Exposições e eventos / Turismo Histórico / 
Portal de história / Livros 

92/ 93 
93/ 94 

Cartas 96 a 97 Pergunta do Leitor / Cartas / Correções / 
Agradecimentos / Classificados / No próximo mês 

96 / 
97 

Nosso Historiador 98 ----------    ----- 
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ORGANIZAÇÃO INTERNA:  
RELAÇÃO DE ARTIGOS 

(Títulos) 
AUTOR(A) TEMA / ASSUNTO 

(palavra-chave) 
SEÇÃO / SUB.  PÁG DOC BIBl 

1) Memória do Café digitalizada Helena Aragão Tecnologia / memória Maio 2005  6 não não 
2) Nossa História nas Gerais Sem assinatura Seminário na UFMG Maio 2005 (Box) 7 não não 
3) Teatro a serviço da História Sem assinatura Arte e memória Maio 2005 7 não não 
4) O Império português em questão Sem assinatura Império Português Maio 2005 8 não não 
5) Lutz em nova dimensão Sem assinatura Ciência no Brasil Maio 2005 9 sim não 
6) Pílulas de comportamento Sem assinatura Museu / tecnol. / costumes Maio 2005 10 não não 
7) Cultura e prêmio na Bahia Rachel Zaroni Iniciativa privada Maio 2005 11 não não 
8) Ilustres Visitantes Sem assinatura Personalidades e 

Biblioteca Nacional 
Por dentro da 

Biblioteca 
12 sim não 

9) Entre um bordado e outro Sem assinatura Emancipação feminina Por dentro da 
Biblioteca / Doc. 

13 sim não 

10) Antes da Lei Áurea Sem assinatura Escravidão / Abolição Capa 14-15 não* não 
11) A Face Negra da Abolição Hebe M. Mattos Escravidão / Abolição Capa 16-20 sim sim 
12 Homens de Luta Sem assinatura Biograf. / formação / atividades Capa (Box) 20 não* não 
13) Um Príncipe Negro Contra o   
      Racismo 

Eduardo Silva Movimento Negro emancip. Capa 22-24 sim sim 

14) “los camba” e a conquista da Abolição  Sem assinatura Escravismo / guerra Paraguai /” 
macaquitos” 

Capa (Box) 24 não não 

15) A invenção de Anastácia Mônica D. de Souza Mitos fatos escravistas Capa 26-27 não* sim 
16)Uma  mártir da escravidão Sem assinatura Origem de Anastácia / fim Capa (Box) 27 não não 
17) A morte de Herzog na arte Jardel D. Cavalcanti Ditadura, cidadania e arte Olhares 28-31 não sim 
18) Síntese de resistência Sem assinatura Trajetória profissional Olhares (Box) 31 não  não 
19) Terras para todos Regia B. G. Neto Colonização, Amazônia Olhares 34-38 não* sim 
20) Um crime no meio da mata Sem assinatura Violência / Q. agrária Olhares (Box) 38 não* não 
21) Assim na Terra como no céu Paulo de Assunção Colonização, jesuítas Olhares 40-43 sim sim 
22) Aliança “Café com Política” Claudia M. R.Viscardi  República, eleições Olhares 44-47 não* sim 
23) A Primeira República e seus 
       presidentes 

Sem assinatura Seqüência cronológica dos 
presidentes do Brasil 

Olhares (Box) 46 não não 

24) Eduardo Giannetti da Fonseca  Cris. Costa e L. P. Renda, educação e cidadania Entrevista 48-51 não não 
25) Ondas grevistas no mar da  
      República 

Fernando T. da Silva Mov. Operário, anos 30 artigo 52-55 não* sim 

26) Portas Fechadas Fabiane Popinigis Mov. Operário -  comerciários artigo 56-58 sim sim 
27) Estado da Discórdia Marieta de M. Ferreira Reescrita da História artigo 60-63 não* sim 
28) Paixão e Morte na virada do século Magali Gouveia Engel Costumes, Cotidiano artigo 64-67 sim sim 
29) Tragédia rodrigueana Sem assinatura Costumes / cotidiano / imprensa artigo (Box) 66 sim sim 
30) Letras entre a cruz e a espada Regina Zilberman Censura em Portugal artigo 68-71 sim sim 
31) De demolidor a construtor Marly Motta Jornalismo, política Quem 72-75 sim sim 
32) A metralhadora giratória Sem assinatura Citações / imprensa / política Quem (Box) 75 não* sim 
33) A vida real nos palcos João Roberto Faria Teatro e literatura Letras e escritas 76-79 sim sim 
34) História recém nascida Arlette M. Gasparello Educação e 1º reinado Ensino 81-82 sim sim 
35) A Inconfidência na visão de Bellegarde Sem assinatura Livro didático do império  Ensino (Box) 82 não não 
36) Memória da Floresta Sem assinatura Museu de hist. Natural Viagens à mem. bras. 84-85 não não 
37) Museu Paraense Emílio Goeldi Sem assinatura Divulgação Viagens à mem. Brás 

/ Acervo 
86 não não 

38) Folheando histórias Sem assinatura Botânica / Documentos Viagens à mem. Brás 
/ Documento 

87 sim não 

39) A  frase do Mês Sem assinatura Ditadura / protestos Almanaque /A  f. do mês 88 não não 
40) Nossa Charge Sem assinatura Anos 80 / década perdida Almanaque 88 não não 
41) O Marechal Carente Sem assinatura Imprensa / ditadura Almanaque 88 não*  não 
42) As ondas de Lisboa Sem assinatura Origem de desenho de calçada Almanaque 88 não  não 
43) O papagaio monarquista Sem assinatura Curiosidades Almanaque / Histórias  

da nossa História 
89 não não 

44) Angu à carióca Sem assinatura Culinária Almanaque 89 não não 
45) Vereador Cacareco Sem assinatura Curiosidade eleitoral Almanaque 89 não* não 
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46) Outros Maios Sem assinatura Memória ( mensal) Almanaque 90 não* não 
47) Documento tipo carta 
oficial(1766) 

Sem assinatura Memória / curiosidade / 
documento 

Almanaque / Decifre 
se for capaz 

91 sim Sim 
fonte 

48) Exposições e eventos Juliana Barreto Farias RS / RJ Acontece / Exposições e 
eventos 

92 sim não 

49) Turismo Histórico Juliana Barreto Farias Jesuíta Pe. Anchieta Acontece / Turismo 
Histórico 

93 não não 

50) Portal de História Juliana Barreto Farias Internet e sites de história Acontece / Port. de Hist. 93 não não 
51) Acontece / Livros Juliana Barreto Farias Divulgação de public. recentes Acontece / livros 94-95 não não 
52) “Abolição” Antonio E. M. Fernand. Interação com o leitor Pergunta do Leitor 96 não* não 
53) Documentos explorados e ainda por 
explorar 

Laura de Mello e 
Souza 

Fontes de história – arquivos da 
Torre doTombo 

Nosso Historiador 98 não* não 
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