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O lá! l Você acaba 

de embarcar em 

mais uma edição especial 

da CHC! Vamos viajar 

um pouco pela História 

do Brasil? Para começar, 

recomendamos um pregador 

para o seu nariz. É sério! 

O primeiro texto promete 

ser um pouquinho 

fedorento: é sobre a 

história da higiene. Sabia 

que quando espanhóis e 

portugueses chegaram 

aqui, há mais de 500 anos, 

ficaram espantados com 

a mania que os nativos 

tinham de tomar banho 

para ser refrescar? Pois é! 

E tem muito mais para você 

conferir, como a história 

da princesa que veio da 

Áustria para se casar no 

Brasil, a gula de O. João VI, 

o t amanho do dinheiro ... 

Agora, vamos deixar de 

conversa e passar logo 

para a próxima página! Boa 

leitura!!! 
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Um pouco 
da sujeira da 
História: 
prepare o pregador 
para o nariz! 

Uma princesa 
de coração 
brasileiro: a 
história da austríaca 
Leopoldina . 

Você sabia que o 
dinheiro colonial mal 
cabia na carteira? 

Do quilombo ao 
quilombola: novas 
histórias para contar . 

Por que O. João 
VI tinha fama de 
guloso? 
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Baú de histórias: 
O piolho viajante, 
de António Manuel 
Policarpo da Silva . 

Atividade: Artista 
naturalista! 

Experimento: 
Física para regar. 

Quando crescer, 
vou ser ••• 
Especialista em 
patrimônio histórico 
e cultural! 

Bate-Papo: dicas 
para ler e navegar! 

.Jogo: A rainha vai 
ao tribunal. 

28 Seção de Cartas. 
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Q ue limpeza não é • Piolhos pré-
privilégio do ser 

. 
• históricos • humano você sabe. Até • • 

porque já deve ter visto • Quer ir mais longe na • 
cenas de gato • observação dos humanos e • 

se lambendo, passarinho . as conseqüências da falta de . 
mergulhando em poça d'água, • higiene? Pois, então, anote: • • macacos se catando e outros . pesquisadores descobriram • animais cuidando, a seu modo, • em fósseüs de pop,ulações • 
da própria higiene. O que você • pré-históricas da Africa e das . 
talvez não tenha pensado é • Américas parasitos que até hoje • 
que a convivência com a sujeira • são encontrados nas populações • 
talvez seja mais comum entre os . 

atuais. Um exemplo? Os piolhos! • 
humanos. E isso não é de hoje ... • Sim, piolhos foram encontrados • • • nas cabeças humanas da . 
Fedor a bordo • Pré-História. O detalhe é que • • o número de parasitos que se • 

Imagine, por exemplo, em • encontrava nos indivíduos, em • 
que estado desembarcavam • geral, não era muito grande. Isso • 
os navegantes europeus que 

. 
porque eles eram nômades. Veja • • passavam meses em navios para • só ... . 

chegar às Américas? Convivendo • Avançando um pouco no • 
com sujeira no convés e no porão, • tempo e chegando novamente • 
nas roupas, nos utensnios e, claro, • à época do descobrimento, . 
nos corpos - porque passavam • verificamos outros indícios de • 
muito tempo sem tomar banho - , • falta de higiene dos humanos e, • • eles não deviam exalar um aroma • também, .a razão para que não • 
muito agradável, concorda? • acumulassem tantos parasitos . • 

A distância do chuveiro não . Estudos em restos arqueológicos • 
se dava apenas por estarem • mostraram que os nativos das • 
viajando: o hábito de tomar banho • Américas, os índios, tinham • 
uma vez ao dia não faz.ia mesmo • vermes intestinais. Contudo, isso • 
parte da cultura dos europeus na • não devia lhes causar grandes • • época das grandes navegações. • problemas. Eles tinham hábitos • 
Assim, portugueses e espanhóis • nômades, andavam atrás da . 
qJe por aqui chegaram há mais • caça de mamíferos, aves, répteis • 
de 500 anos provavelmente se • e peixes, colhiam frutas e raízes, • 
espantaram ao encontrarem os . entre outros alimentos, e se • 
nativos limpos, banhando-se e • banhavam constantemente, • • divertindo-se em rios e lagos . como observou Pero Vaz de • sem usar roupas. Pensando bem, • Caminha na carta escrita ao • 
espantados mesmo devem ter • rei de Portugal dando conta . 
ficado os índios ao sentirem os • da descoberta do Brasil. Por • 
odores do Velho Mundo, não é? • não permanecerem no mesmo • . 

território por muito tempo, havia • • dificuldade para transmissão • c: 
• e 

de parasitos. Assim, o número "' "' "' de parasitos em cada indivíduo, "' ::. 
mantinha-se, em geral, reduzido. l! 

·l! 
"' ::. 
"' .. 
l 
ª 



Cidades anti
higiênicas 

Com a chegada dos 
portugueses, iniciaram-se as 
construções das primeiras 
vilas e de núcleos urbanos. 
Como os novos habitantes 
pretendiam se defender de 
possíveis ataques indígenas e de 
outros europeus considerados 
inimigos, como os franceses 
e os holandeses, as cidades 
começam a ser construídas de 
forma aglomerada, com pouco 
espaço para circulação, tal como 
na Europa da época. A cidade 
de Olinda, em Pernambuco, 
é um exemplo típico dessas 
construções. Mas, além de 
apertadas, as cidades eram 
erguidas com pouca ou nenhuma 
preocupação com higiene ou 
saneamento. Não havia esgoto -
como ainda não há em diversas 
cidades brasileiras - e os dejetos 
eram jogados ... Adivinha por 

A cidade de Olinda, em 
Pernambuco -exemplo de 
construções aglomeradas. 
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Escravo com barril de dejetos, Rio de Janeiro, século 19. 

onde? Pela janela! Imagina 
estar passeando pela rua e ser 
vítima de alguém esvaziando seu 
penico! Argh! 

A situação de imundície 
das cidades era tão crítica que 
designaram escravos para a 
árdua tarefa de recolher as 
fezes da população em barris 
para atirarem ao mar. Alguns 
deles, para não se rebelarem 
contra essa atribuição, eram 
acorrentados pelo braço ao cesto 
que carregavam na cabeça . 
O mau cheiro dos dejetos 
acumulados por dias você pode 
imaginar. 

Como as condições de 
higiene e saneamento não 
existiam, ou eram muito 
deficientes e pouco práticas, 
ocorreu um crescimento 
significativo dos parasitos na 
população brasileira durante o 
período colonial. 

. 
• • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Todos vítimas 
A chegada de novos parasitos 

com os europeus provocou 
grande número de mortes entre 
os índios. Entre os colonizadores 
aconteceram também grandes 
epidemias. Já os escravos 
eram vítimas de fome, sede e 
falta de higiene nos navios que 
os transportavqm de maneira 
desumana da Africa para cá . 

Portanto, as novas colônias 
brasileiras, que se assentavam 
nas partes mais belas do país, 
no litoral e no interior, sofriam 
com as mazelas à medida 
que transformavam o espaço . 
Somente a partir do início do 
século 20 houve uma grande 
mudança nessa história. Foi 
quando o cientista Oswaldo Cruz 
introduziu a saúde pública como 
ponto central do bem-estar das 
pessoas. 



Oswaldo Cruz • vacinou a população e instituiu a 
• saúde pública no Brasil. • • No final do século 19 e no • O castelo que construiu em 
• início do século 20, a população • 1900, atual sede da Fundação • do Rio de Janeiro sofria com a • Oswaldo Cruz - instituição de • peste bubônica. Esta doença, • pesquisa em saúde pública e • 

cujo parasito é transmitido às • outras áreas - , é o símbolo • 
pessoas pela pulga do rato, . desse herói da ciência e da • 
debilita a saúde de forma grave • saúde da população. • • e, muitas vezes, leva à morte. • 
Aconteciam, também, epidemias • • • Do passado ao de varíola e febre amarela. • • 
A situação era tão trágica que os • presente • 
navios que chegavam da Europa • • 
trazendo e levando mercadorias • Embora a situação tenha • 
evitavam o porto da cidade por • mudado consideravelmente do • • conta das doenças. • Brasil colônia aos tempos atuais, 

• O governo brasileiro • muito do passado permanece • consultou especialistas franceses • e parte piorou. Há cidades • 
que indicaram Oswaldo Cruz, • brasileiras, até mesmo capitais, em • 
jovem médico brasileiro que • que a rede de esgoto é inexistente • 
havia estudado na França, para • ou insatisfatória. Não há água • 
cuidar do problema. Foi um • encanada e os rios e lagos, fontes • 
sucesso! Oswaldo Cruz controlou • de água para o consumo, são • • a população de ratos que • totalmente poluídos. • 
infestava a cidade, promoveu o • Mesmo em grandes cidades, • 
saneamento, a limpeza das ruas, • como o Rio de Janeiro, a 

O castelo da Fundação Oswaldo Cruz, concluído em 1909. Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil. 
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Charge publicada na revista 
francesa Chanteclair, em 1911, 
representa Oswaldo Cruz 
combatendo a febre amarela e a 
peste bubônica . 

população convive entre espaços 
com saneamento satisfatório e 
outros em que nada disso existe, 
como em algumas favelas. Como 
controlar doenças transmissíveis 
e outros problemas relacionados 
à saúde nessas condições? 

Este é o papel das instituições 
voltadas para a promqção da 
saúde na população. E, também, 
o papel que os governos devem 
desempenhar, incentivando que 
o conhecimento adquirido pela 
ciência seja usado a favor dos 
indivíduos e da população. Afinal, 
saúde é um direito de todos! 

Adauto Araújo e 
Luiz Fernando Ferreira, 
Escola Nacional de Saúde Pública, 
Fundação Oswaldo Cruz . 
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ERA UMA VEZ, EM UM 

IMPORTANTE REINO DA EUROPA, 

UMA JOVEM PRINCESA, QUE DEIXOU 

OS CONFORTÁVEIS PALÁCIOS ONDE 

CRESCEU PARA CRUZAR O OCEANO 

RUMO A UMA TERRA DISTANTE, ONDE 

VIVIA O PRÍNCIPE ESCOLHIDO POR SUA 

FAMÍLIA PARA SER O SEU MARIDO. 

No NAVIO QUE A LEVOU A SEU 

DESTINO, UM MARINHEIRO DISSE QUE 

ELA SERIA FELIZ NO INÍCIO DE SEU 

CASAMENTO E QUE TERIA SEIS FILHOS. 

Que SERIA IMPORTANTE PARA A TERRA 

QUE IRIA CONHECER E AMADA PELOS 

SEUS HABITANTES. E QUE TAMBÉM 

ENFRENTARIA UM PERÍODO TRISTE. 

Se O MARUJO ACERTOU, VAMOS 

SABER AGORA. AFINAL, ISTO NÃO É UM 

CONTO DE FADAS: É PARTE DA VIDA DE 

lEOPOLDINA, PRINCESA DA ÁUSTRIA, 

QUE VEIO AO BRASIL SE CASAR COM 

PEDRO DE BRAGANÇA, PRÍNCIPE 

PORTUGU~S QUE ENTROU PARA A 

HISTÓRIA COMO DoM PEDRO I. 

Leopoldina era carinhosamente 
chamada por sua família de Poldl. 

arolina Josefa Maria 
Leopoldina nasceu 
em Viena, atual 
capital da Áustria, no 
dia 22 de janeiro 

de 1797. Seu pai era o imperador 
Francisco I e sua mãe chamava-
se Maria Teresa. Teve uma tia-avó 
que foi decapitada na guilhotina, 
Maria Antonieta, e uma irmã, Maria 
Luísa, casada com o imperador 
francês Napoleão Bonaparte, que 
conquistou grande parte da Europa 
nos 15 anos em que esteve no poder. 

Desde cedo, Leopoldina seguiu 
um princípio: "Não oprimas os 
pobres, sê benevolente. Temos que 
nos esforçar muito para sermos 
bons:· "Também tinha talentos 
artísticos bem superiores ao normal, 
desenhava magnificamente, tocava 
piano como uma concertista, se 
interessava por física, astronomia, 
botânica (o estudo das plantas), 
zoologia (o estudo dos animais) 
e sua matéria predileta era 
mineralogia (o estudo dos 
minerais)", conta Gloria Kaiser, 
historiadora austríaca que já 
publicou três livros sobre a 
princesa. "Leopoldina teve uma 
educação esmerada, mas nem 
toda princesa da época era 
assim: muitas eram totalmente 
ignorantes", explica Lúcia Bastos, 
professora do Departamento de 
História da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Mas será que você consegue 
_..:.~~~~~~~:r- imaginar uma princesa, por 

volta dos 18 anos, preocupada 
com o próprio peso? Que tinha 
queda por doces? Ou que não se 
considerava tão bonita quanto a 
irmã? Pois Leopoldina tinha todas 
essas características, tão comuns 
entre jovens de sua idade até 
mesmo nos dias de hoje. Quem 
confirma é Gloria Kaiser, que teve 
acesso às cartas e aos diários da 
princesa guardados em um arquivo 
na Áustria. 



No livro Um diário imperial, 
que a historiadora escreveu com 
base nesse material, há um 
trecho em que a princesa diz: "Já 
há um mês venho comendo de 
novo tantos doces e sobremesas 
quanto tenho vontade. Ficar sem 
eles de nada adiantou. Minha 
cintura não diminuiu. Mas fiquei 
com olheiras e mal-humorada por 
ter me privado dessas doçuras. 
E, conseqüentemente, estou ainda 
menos parecida com Maria Luísa." 

"Leopoldina tinha uma forte 
ligação com sua irmã Maria Luísa, 
que considerava mais bonita e 
que, dizem, era sua confidente", 
conta Lúcia Bastos. 

A aparência e o peso, no 
entanto, não eram os únicos 
motivos de aflição da jovem. Havia 
outro também: o fato de, aos 18 
anos, ainda estar solteira. 

Casamento à moda antiga 
Na época em que Leopoldina 

viveu, as moças casavam-se muito 
jovens e não escolhiam os noivos. 
O casamento era praticamente 
um negócio: unia-se o príncipe 
de uma nação com a princesa de 

O pai de Leopoldina, 
Francisco I, preparou , ~ 
uma expedição, com 

pesquisadores de 
todas as áreas, além 

de artistas, para 
acompanhar sua filha ao 
Brasil. Os participantes 
dessa excursão tinham 

a missão de registrar 
tudo o que vissem no 
Brasil, além de coletar 

plantas, flores, minerais 
etc. Um dos que vieram 

ao nosso país foi o 
pintorThomas Ender. 
Aqui, vemos uma das 

centenas de aquarelas 
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pintadas por ele, que 
retrata o atual bairro 

de Botafogo, no Rio de 
Janeiro, com o Pão de 
Açúcar em destaque. 

outra para obter vantagens, como 
combinar a paz entre os dois 
reinos ou aumentar o poder de 
um deles. Com Leopoldina, não foi 
diferente. 

Em 1807, o rei de Portugal, 
Dom João VI, veio para o Rio de 
Janeiro com sua família, fugindo 
de Napoleão, pois as tropas do 
imperador francês invadiram 
o território português. A Grã
Bretanha ajudou na fuga, mas, por 
esse auxílio, Portugal pagou caro 
à Inglaterra, por meio de tratados 
vantajosos para os ingleses e 
pagamento de empréstimos que 
fizera. Disposto a buscar outras 
alianças para não ficar à mercê 
da coroa britânica, Dom João 
procurou um aliado entre as 
grandes potências européias da 
época: Áustria, Prússia e Rússia. 
Para tanto, era preciso casar 
Pedro, seu filho, o herdeiro do 
trono, com uma princesa dessas 
nações: esse era o caminho 
habitual. 

"D. João disse que esperaria 
uma filha da família real 
austríaca para um casamento e 
recebeu, após alguns meses de 
hesitação do pai de Leopoldina, o 

Francisco I, pai de Leopoldina. 

consentimento para a realização 
da cerimônia", conta Gloria Kaiser. 
"Francisco I teve dúvidas e medo 
de mandar a filha para tão longe. 
Como hoje sabemos, foi um adeus 
para sempre." Leopoldina deveria 
ficar apenas dois anos no Brasil 
e, a seguir, voltar para Portugal 
com sua nova família, onde estaria 
perto da Áustria. Mas não foi o que 
ocorreu. 



Alegrias e tristezas no Brasil 
No início, o casamento da 

princesa foi cheio de paixão, mas 
logo tudo mudou: Pedro, mesmo 
casado, namorava com ~outra 
mulher, a brasileira Domitila de 
Castro. "A vida de Leopoldina 
no Rio de Janeiro também foi 
muito dura, porque ela precisava 
esperar quase oito meses por 
cartas de sua família e viveu 
muito isolada, já que não teve 
amigas", explica Gloria Kaiser. 
"Apesar de tudo, Leopoldina 
admirou e amou o povo do Brasil, 
que também a amava muito. 
A princesa era chamada de 
'a nossa mãe', pois vivia no 
Rio de Janeiro de forma muito 
simples: sempre andou a cavalo 
por si mesma, nunca se deixou 
transportar na liteira portuguesa. 
Por causa do clima, preferia usar, 
exceto em situações oficiais, 
vestidos de linho. As outras damas 
da corte se vestiam em veludo e 
sofriam com o calor:• 

Essa princesa tão querida 
pelo povo esteve presente em 
momentos importantes da nossa 
história, como no famoso Dia 
do Fico. Em 1821, o rei D. João 
VI e sua esposa voltaram para 
Portugal, mas Pedro, Leopoldina 

"• \'-\1 

1 111 

O desembarque da princesa Leopoldina no Brasil, retratado pelo pintor francês 
Jean Baptiste Debret. O grande prédio que vemos é o Mosteiro de São Bento, 
localizado no Rio de Janeiro, às mélrgens da baía di! Guan!lb!lra, 

e os filhos, não. Na terra natal 
do príncipe, revolucionários 
portugueses haviam tomado o 
poder e exigiam a sua saída do 
Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, 
porém, Pedro resolveu ficar em 
território brasileiro e disse a 
famosa frase: "Se é para o bem de 
todos e felicidade geral da nação, 
diga ao povo que fico:• 

De hábitos simples, 
Leopoldina preferia 
andar a cavalo a ser 
carregada na fiteira 
portuguesa, que era 
levada por escravos, 
e foi retratada 
nesta aquarela por 
Thomas Ender. 

A decisão tomada por Pedro foi 
apoiada por Leopoldina. "A princesa 
sabia que, se Pedro saísse, o Brasil 
se dividiria em várias repúblicas. Ela 
teve a preocupação de manter o 
Brasil unido", explica Lúcia Bastos. 
Leopoldina tteria novo papel de 
destaque em nossa história ao 
enviar, em 2 de setembro de 1822, 
uma carta pessoal a seu marido 
pedindo a ele que retornasse 
ao Rio de Janeiro para declarar 
a independência do Brasil. Na 
época, como Pedro estava em 
São Paulo, ·ela ocupou o lugar 
do marido, tornando-se Princesa 
Regente, com todos os poderes 
do cargo. "No dia 7 de setembro, o 
mensageiro da princesa alcançou 
Pedro perto de São Paulo e 
ele gritou as famosas palavras: 
independência ou morte", explica 
Gloria Kaiser. 

O Brasil tornou-se, então, um 
império independente de Portugal. 
Seu imperador era D. Pedro I e 
Leopoldina,, a imperatriz. Mas 
se após os primeiros anos de 

9 



casamento já não se falava mais 
de uma volta a Portugal, como 
prometido à princesa, agora, que 
ela havia assinado a independência 
do Brasil, o retorno à Europa era 
algo ainda mais difícil. 

O adeus da imperatriz 
do Brasil 

De fato, Leopoldina morreu 
sem nunca mais voltar à sua terra 
natal. Em 1826, grávida, prestes 
a completar 30 anos, ela perdeu 
o bebê que esperava e, por isso, 
teve complicações de saúde que 

causaram a sua morte. Seus 
restos mortais, porém, estão na 
terra que amou: o Brasil. Junto 
com os de Pedro I, eles foram 
guardados no monumento à 
independência do nosso país 
erguido em lpiranga, São Paulo. 

Quanto ao marinheiro que 
tentou adivinhar o futuro da 
princesa ... Por coincidência, ele 
acertou tudo. "Leopoldina tornou
se uma brasileira de coração, foi 
muito importante para o Brasil, 
por causa da declaração da 
independência, e, com relação 
aos filhos, tudo aconteceu como 

Em 1822, Leopoldina ocupou o lugar de seu marido no poder, tornando-se Princesa 
Regente. Nesta carta, datada de 12 de agosto de 1822 e escrita em francês, a 
então futura imperatriz do Brasil diz a uma de suas tias: "Peço que me perdoe tão 
poucas linhas, mas meu adorado Pedro partiu para restabelecer a paz em São 
Paulo e enquanto isso eu estou encarregada de tudo:' Menos de 30 dias depois, ela 
desempenharia papel importante na declaração de independência do nosso país. 
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O que Leopoldina 
disse a Pedro em 2 de 

setembro de 1822 

"Pedro, o Brasil está 
como um vulcão. Até no 
paço há revolucionários. 
Até portugueses são 
revolucionários. As Cortes 
portuguesas ordenam a 
vossa partida imediatamente, 
ameaçam-vos e humilham· 
vos. O Conselho de Estado 
aconselha-vos para ficar. O meu 
coração de mulher e de esposa 
prevê desgraça, se partirmos 
agora para Lisboa. Sabemos 
bem o que têm sofrido nossos 
pais ... O Brasil será em vossas 
mãos um grande país. O Brasil 
vos quer para seu monarca. 
Com o apoio ou sem o vosso 
apoio ele fará a sua separação. 
O pomo está maduro, colhei-o 
já, senão apodrece. Ainda é 
tempo de ouvirdes o conselho 
de um sábio ... que, além de 
vosso ministro fiel, é o maior 
de vossos amigos. Ouvi o 
conselho de vosso ministro, se 
não quiserdes ouvir o de vossa 
amiga ... Pedro, o momento é 
o mais importante de vossa 
vida. Já dissestes aqui o que 
ireis fazer em São Paulo. Fazei, 
pois. Tereis o apoio do Brasil 
inteiro e contra a vontade do 
povo brasileiro os soldados 
portugueses que aqui estão 
nada podem fazer." 

o marinheiro disse", conta Gloria 
Kaiser. Como lembra Lúcia 
Bastos, Leopoldina foi mãe de 
dois monarcas: sua filha Maria da 
Glória tornou-se rainha de Portugal 
e seu caçula, Pedro 11 , imperador 
do Brasil de 1841 a 1889. Tal como 
a mãe, ele foi muito importante 
para o nosso país. Mas essa é 
uma outra história ... 

Mara Figueira, 
Instituto Ciência Hoje/RJ. 



VOCÊ SABIA QUE O 
DINHEIRO COLONIAL MAL 

CABIA NA CARTEIRA? 

Nem sempre o dinheiro foi assim do jeito que 
conhecemos hoje. Na época em que o 

Brasil era colônia de Portugal - o que começou 
no século 16 e fo i até o início do século 19 - . 
produtos agrícolas e metais valiam como dinheiro. 
Com o tempo, o dinheiro foi mudando, sendo 
padronizado até, digamos, caber na carteira. 

Veja só que curioso: para muitos historiadores 
a primeira moeda a circular no Brasil era doce, 
isso porque como o pll'incipal item de exportação 
do Brasil Colonial era o açúcar, passou a ser ele 
a principal moeda de troca nas negociações. Se 
você está pensando que em vez de levar notas e 
moedas na carteira as pessoas carregavam sacos 
e mais sacos de açúcar quando queriam comprar 
algo, acertou em cheio! Da mesma forma, o 
tabaco, o ouro e a prata também foram elementos 
de troca. 

Paralelamente a esses produtos, circulavam 
algumas moedas semelhantes às que conhecemos 
hoje, mas eram artigo raro! Numa população 
formada, em sua maioria, por escravos e pessoas 
muito pobres, esse tipo de dinheiro se restringia 
aos mais nobres. Essas primeiras moedas a circular 
no Brasil Colônia eram prensadas na Capitania de 
São Vicente- região onde hoje fica a cidade de 

Santos, no estado de São Paulo. Elas eram feitas 
de ouro e chamadas de são-vicentes e meio são
vicentes. 

Com a chegada da Família Real portuguesa, 
em 1808, a procura por moedas aumentou. 
Isso porque toda a Corte veio para a colônia, 
principalmente para o Rio de Janeiro, que se 
tornou a sede do governo português. D. João VI, 
o rei, autorizou a confecção do dinheiro real
feito em ouro, prata e cobre, de formato circular 
e em tamanhos variados. As moedas mais valiosas 
eram as de ouro e prata; as de cobre, de menor 
valor, eram usadas na compra de miudezas. 

Mais tarde, o papel-moeda também foi 
emitido, o que resultou na fUJndação do Banco do 
Brasil, que existe até hoje e é o primeiro banco do 
país. O dinheiro de papel era , na verdade, uma 
espécie de bilhete no qual se podia escrever a 
quantia e assinar, como na folha de cheque atual. 
E foi assim que o dinheiro começou a caber na 
carteira ... 

Carlos Gabriel Guimarães, 
Departamento de História, 
Universidade Federal Fluminense. 
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Quilombola. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? 
Lendo·a em voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pro,nunciar 

e que parece com outra que você talvez já tenha ouvido: quilombo 
- um termo usado, no tempo em que o Brasil era um império, para 
falar das comunidades de negros fugidos da escraviclio. Hoje não 

temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas - aqueles 
que penencem às comunidades negras rurais remanescentes de 

quilombos - estão ai, e têm novas histórias para contar! 

13 



P ara começar a entender os 
quilombolas de hoje, é preciso 
voltar no tempo até a época 

dos quilombos e mocambos- essas 
duas palavras, que têm origem 
nos povos da África Central que 
falavam a língua baniu, significam 
acampamentos e aldeias. Como 
você já sabe, as expressões eram 
usadas para chamar as comunidades 
de escravos que escapavam do 
trabalho forçado e iam buscar sua 
independência. Quilombolas, você 
pode imaginar, eram os participantes 
dessas comunidades. 

Os quilombos - comunidades de 
fugitivos - existiram não somente 
no Brasil, mas, também, em outros 
países da América Latina que 
receberam escravos africanos nos 
séculos 16 a 19- só que, nesses 
lugares, ganharam um nome 
diferente. Na Colômbia, por exemplo, 
foram conhecidos como palenques 
- seus descendentes airnda 
hoje estão presentes em várias 
comunidades nesse país, como a 
de São Basílio. Já na Venezuela, 
ganharam o nome de cumbes. 
E tinham outros apelidos em países 

como Cuba, Jamaica, Equador, 
Suriname, México ... 

No Brasil, quilombos e 
mocambos existiram aos 
milhares, de norte a sul. Eles 
acompanharam, no século 16, 
a montagem de engenhos e 
casas-grandes no Nordeste 
açucareiro, passando pelas 
fazendas de gado e lavouras de 
arroz e algodão, alcançando as 
áreas de mineração em Goiás, 
Mato Grosso e Minas Gerais, 
até surgirem as fazendas 
cafeeiras de São Paulo e Rio de 
Janeiro, no século 19. 

Havia quilombos também 
nas cidades de Recife, Salvador, 
São Luiz, Porto Alegre e Rio 
de Janeiro, onde os fugitivos 
se reuniam nos subúrbios. Em 
pequenos ou grandes grupos, 
eles procuravam se esconder 
das tropas que tentavam 
escravizá-los mais uma vez. 

Depois de alcançar um lugar 
bem seguro, os escravos fugidos 
construíam casas, formavam famílias, 
praticavam seus cultos, caçavam e 
cultivavam seus alimentos. 

As comunidades quilombo las mantêm as tradições de seus antepassados, como 
a de dançar o Jongo. 
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Quilombolas do Baixo Sul da Bahia 
fazem artesanato com folhas secas 
que retíram da floresta. 

Palmas para palmares 
O mais conhecido quilombo no 

Brasil foi o de Palmares, em Alagoas, 
formado na Serra da Barriga, no final 
do século 16, e que durou mais de 
cem anos antes de ser destruído. 
Os historiadores acreditam que 
sua população era de mais de 20 
mil pessoas. Seus grandes líderes, 
Ganga-Zumlba e- o mais famoso 
- Zumbi, lutaram para manter o 
território que demarcaram para viver 
em liberdade e também a autonomia 
de seus companheiros quilombolas, 
chamados palmaristas por causa do 
nome da comunidade. 

Nos séculos 18 e 19, centenas de 
-~ outros quilombos surgiram, alguns 
j tão grandes como Palmares. Existiu 

o quilombo do Quariterê, em Mato 
~ .. Grosso, e também o quilombo do 
~ Ambrósio, em Minas Gerais. 
j Não pense, porém, que o sucesso 

dos quilombos tinha a ver com o fato 
de ficarem escondidos do resto do 
mundo. Não ficavam: pelo contrário, 



Ruínas de uma senzala na Ilha da Marambaia/RJ. 

os quilombos tinham grande 
capacidade de fazer negócios nas 
regiões onde se localizavam, e foi 
isso que lhes garantiu sobrevivência. 

Os quilombolas trocavam aquilo 
que cultivavam e produziam -como 
farinha de mandioca, arroz, milho, 
feijão e cerâmica - com vários 
grupos da população colonial, 
escravos ou livres, taberneiros, 
lavradores, garimpeiros, pescadores, 
roceiros, camponeses, mascates, 
quitandeiras ... Assim, conseguiam sal 
e outros itens que não produziam nos 
quilombos. 

Em algumas regiões, a troca entre 
quilombolas e sociedade colonial era 
mais explícita. Em outras, era uma 
atividade clandestina e perigosa para 
os escravos fugidos, que punham em 
risco sua liberdade. 

Todos livres. E os 
quilombos, como ficam? 

Após a abolição da escravatura, 
em 1888, os escravos fugidos não 
tinham mais do que se esconder. 
Mas suas comunidades, já tão 
organizadas, persistiram, e seus 

Centenas de quilombolas habitam o Baixo Sul da Bahia. 

A luta dos 
quilombolas 

A Constituição Brasileira de 
1988 garante aos quilombolas 
o direito de herdar as 
terras ocupadas por seus 
antepassados e de que a sua 
cultura seja reconhecida como 
patrimônio cultural da nação. 

Recentemente, em 2012, o 
Conselho Federal de Educação 
aprovou um programa nacional 
para educação quilombola em 
escolas das comunidades. 
Apesar do que está escrito 
na Constituição e da luta dos 
quilombolas por seus direitos, 
ainda falta muito para que eles 
sejam reconhecidos. De três 
mil comunidades quilombolas 
existentes, menos de 200 
tiveram seus títulos de terra 
assegurados. 

descendentes continuaram vivendo 
ali. Juntaram-se a eles os escravos 
libertados pela lei, que ajudaram a 
formar pequenas sociedades negras 
nas áreas rurais de todo o Brasil. 

Pela forte ligação com seu 
passado, essas comunidades 
continuaram sendo chamadas de 
quilombolas. Hoje, o maior complexo 
de quilombolas fica no sertão de 
Goiás. É formado pelos Kalungas, 
que moram nas localidades de 
Vão das Almas, Vão dos Moleques, 
Ribeirão dos Bois, Contenda e 
Kalunga. 

Algumas famílias de escravos 
libertos, por outro lado, começaram 
a viajar pelo país em busca de 
terra e trabalho. Outras, por sua 
vez, permaneceram nas mesmas 
fazendas onde, por gerações, haviam 
sido escravas. 
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Residência típica da comunidade quilombola da Marambaia/RJ. 

Comunidades negras rurais e quilombolas no Brasil (lOU) 
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Por exemplo, nos municípios 
de Mangarattiba (RJ), Morro Alto 
(RS) e Simões Filho (BA), vivem, 
atualmente, .as comunidades 
quilombolas da Marambaia, Morro 
Alto e Rio dos Macacos, que lutam 
pelo direito de permanecer na terra 
deixada aos seus antepassados por 
antigos fazendeiros, desde o final 
do século 19. Existem centenas 
de grupos de quilombolas nessa 
situação em vários municípios 
brasileiros. 

Os quilombolas estão presentes, 
também, nas chamadas terras de 
preto, terrenos doados por seus 
donos em testamento para escravos 
e suas famflias antes da abolição. 
Muitos deles ainda precisam lutar 
pelo direito de ocupar as terras que 
foram doadas a seus avós e bisavós. 

Brasil afora 
As comunidades quilombolas, 

ao longo dos anos, mantiveram as 
tradições de seus antepassados 
por meio da história contada de pai 
para filho e criaram novos costumes. 
Hoje, continuam presentes em todo 
o Brasil. 

Para você ter uma ideia, 
no Maranhão, há, pelo menos, 
527 comunidades quilombolas 
distribuídas por 134 municípios. 
Os estados da Bahia, do Pará e 
de Minas Gerais contam, cada um, 
com bem mais de uma centena de 
comunidades quilombolas. E há 
dezenas no IRia de Janeiro, Alagoas, 
São Paulo, Goiás, Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo, Ceará, Sergipe, 
Amapá, Piauí, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Amazonas, Santa 
Catarina, Paraná e Tocantins. 

Todas elas continuam lutando, 
até hoje, para que seja reconhecido 
o patrimônio· da sua história no 
passado e os direitos da sua 
cidadania no presente. 

Flávio Gomes, 
Instituto de História, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Regina Célia de Oliveira, 
Rede Municipal de Ensino. 



Por que 
O. João W 
tinha fama 
de guloso 

"N ós temos um rei/ Chamado João/ Faz o 
que lhe mandam/ Come o que lhe dão/ E vai 
para Mafra / Cantar o cantochão." Esses versos, 
de autor desconhecido, foram feitos no século 
19 para o Rei D. João VI, que veio para o Brasil 
com toda a Família Real, em 1808. Sua fama, 
como você já deve ter percebido pelas rimas, 
era de guloso. Mas será que o monarca era 
mesmo comilão? 

Não há dados históricos que permitam total 
certeza da fama de "boa mesa" do rei, mas, 
segundo alguns historiadores, juntando uma 
informação aqui e outra acolá, há indícios de 
D. João VI realmente comia um bocado. 

O historiador português Joaquim Pedro 
de Oliveira Martins- que viveu entre 1845 
e 1894, e escreveu livros sobre a história de 
Portugal e do Brasil - foi quem começou a 
construir em seus textos a imagem de O. João 
VI como rei não só guloso, mas, também, 
medroso. 

Guloso ou não, o certo é que depois da 
chegada de D. João VI e sua corte ao Brasil 
a história do país sofreu grandes mudanças, 
nem sempre boas, mas ... Passaram a vir muitos 
produtos da Europa para cá, assim como muitas 
de nossas riquezas também foram enviadas para 
lá. Mais homens, mulheres e crianças foram 
trazidos da África para trabalhar como escravos 
em nossas terras, houve a criação do Jardim 
Botânico, da Biblioteca Nacional, enfim. 

Muitos dos acontecimentos posteriores à 
vinda do rei e de sua família conduziram o Brasil 
à independência. Portanto, tenha sido ele guloso 
ou não, medroso ou não, o fato é que O. João 
VI deve ser lembrado, sim, como um monarca 
que marcou para sempre e profundamente a 
nossa história. I 

g 
"' ~ 

l<eila Grinberg, -5, 
Departamento de História, e 
UNIRIO. ~ 
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Baú de 
histórias 

vla.Ja.nte 
António Manuel Policarpo da Silva 



E u nasci lá para a Ásia. Nasci fora de 
tempo. Minha mãe esteve em perigo de 
vida, mas, mesmo assim, nasci, ainda que 

piolho, bastante grande e largo, tanto que muitas 
vezes me confundiam com um percevejo. Saí todo 
à minha mãe, principalmente nos olhos. A minha 
cor é cinzento-escura. 

Esqueci de dizer que eu me chamo X. Piolho 
é um nome geral, assim como o de Homem, pois 
cada indivíduo tem o seu nome particular. 

A primeira cabeça onde pus o pé e o dente 
foi a de um teimoso, mas um homem bom e 
meu benfeitor. Ele tinha a maior vaidade em 
dizer que tinha piolhos e que, por isso, não tinha 
quase cabelos. Quantas e quantas vezes, ele me 
pôs o dedo em cima, mas me deixava fugir e 
depois dizia: Escapou-me por um triz; é incrível 
os piolhos que tenho. No princípio, aquilo me 
assustava. Mas depois, conhecendo-lhe a mania, 
dormia sono sólto. 

Dividi a cabeça do homem em diferentes 
caminhos, mas atrás das orelhas e a nuca eram 
o meu forte. Também me divertia pelo colarinho 
da camisa, mas poucas vezes. Passados dias, o 
teimoso decidiu tentar criar cabelo, para isso, 
untava a cabeça com banha. Não é que deu certo 
o remédio? Porém, originou a desgraça de eu ter 
de passar a outra cabeça, como adiante direi. 

Acontece que o teimoso vivia com uma teimosa 
e foi na cabeça dela q!Ue eu fui parar. A mulher 
criava galinhas e era tão viva que, não tendo galo, 
mesmo assim suas aves botavam ovos, de onde 
sempre nasciam pintos. Fazia coisas mirabolantes; 
até sabia nadar! Num dia de S. Martinho, a 
mulher resolveu que precisava ir ao cabeleireiro 
e convenceu o marido de levá-la. Eu estava 
dormindo, bem agasalhado entre a touca que ela 
usava e o cabelo, lugar que eu tinha escolhido 
para o descanso. Quando acordei, senti-me sem 
calor, saí da toca e qual foi a minha admiração 
quando me vi preso no pente. Fiquei aflitíssimo 
e, para maior desgraça, fiquei o resto do dia e 
da noite agarrado ali. Mas no outro dia, foi só o 
cabeleireiro pegar o pente e me pus na cabeça do 
dito-cujo. 

Também não passei mal na cabeça do amigo 
cabeleireiro, pois que nele se verificava o ditado 
"em casa de ferreiro, espeto de pau". Pouco 
se penteava. A cabeça parecia uma moita. Era 
verdadeiramente um mato bravo, cheio de 
muita bicharia. Já disse, não passei nada mal. Só 
precisava o cuidado de quando ele metia o pente 
na cabeça, pois era muito estabanado. No mais, 
não tenho de que me queixar, porque até passei 
uma vida alegre. 

Aos domingos botava sobre aquela porcaria 
toda pós, banha, sebo etc. Então tinha eu o meu 
banquete, e os meus companheiros, apesar de 
que nunca me dei com piolho nenhum. Apenas 
com um piolho ruço que havia ali, que se chamava 
Adufe, na verdade, um piolho muito bem criado. 
Mas poucas vezes eu dormia naquela cabeça. 
Gostava mesmo era de dormir no pescoço. 

Aos domingos, ele saía para dançar. Estando 
numa contradança, ao cruzar o par, esbarrou 
com uma senhora e deram tão grande cabeçada 
que eu, que tinha fugido para a raiz do cabelo 
da testa, por estar ali mais fresco, no choque que 
deram, caí para a cabeça da Dama. Ela sentiu a 
trombada e ficou com o local dolorido. Estava 
também desconfiada, pois todos riam do esbarrão. 
Não quis mais dançar, deu uma desculpa e foi 
pedir à madrinha, que tinha vindo com ela, para ir 
embora do baile. Eu fiz minhas tentativas de saltar 
ao chão, para voltar à antiga cabeça, mas como 
estava tudo em desordem, receei ser pisado e fui 
na cabeça da nova senhora ( ... ). 

Livre-adaptação de O Piolho Viajante, uma das obras 
portuguesas mais lidas no Brasil do século 19. A história, 
narrada por um piolho que viaja por 72 cabeças, 
ironiza os costumes da sociedade portuguesa. Lançada 
inicialmente em folhetos semanais anônimos, a obra veio 
a ser reunida em volumes em 1821, com autoria atribuída 
ao português António Manuel Policarpo da Silva. Muitas 
reedições tornaram a aventura popular, tanto em Portugal 
como no Brasil. Todos os capítulo.s desta história divertida 
podem ser conferidos na Internet: 
http:/ /www. unicamp.br/iel/memoria/ MargensdoCanone/ 
Piolho/index2.htm 

19 



Artista naturalista! 
-r~ ex viajou para a Amazônia, observou 
- - muito o lugar e soltou sua alma de 
artista. Resultado: trouxe de volta inúmeros 
desenhos de plantas, bichos e até de objetos 
das aldeias que visitou. Quer aprender a 
técnica que ele usou? Então, observe, anote e 
viva seu dia de artista naturalista. 

\4kii '"i 1Jrt•c·i~;1r dt>: 

~ uma folha de papel de desenho (elas 
são mais grossas e, em geral, vendidas em 
blocos); 
~ lápis com grafite macio (tipo 68) . 

Com esta técnica, boa parte dos 
naturalistas reproduzia o que observava da 
fauna, da flora e dos costumes dos lugares 
que visitavam. Os desenhos eram como a 
fotografia de hoje: serviam como registro de 
época e de base para estudos científicos. 

A Redação. 

Libere o desenhista! 

2 Depois, observe 
muitas vezes 

o objeto escolhido, 
calcule o tamanho 
e tente reduzi- lo 
em suas formas 
geométricas básicas, 
com traços leves, 
conforme mostra o 
desenho ao lado. 

4 Apague as linhas 
que sobrarem 

e continue sua 
observação do objeto, 
fazendo retoques, 
para aproximar ainda 
mais seu desenho 
da realidade. Refaça 
quantas vezes achar 
necessário. 

1 Primeiro, você 
deve escolher sua 

fonte de inspiração. 
Pode ser uma linda 
planta, um objeto de 
arte ou mesmo uma 
pessoa querida que 
você queira retratar. 

3 Agora, passe o 
lápis por cima 

desses traços leves e 
vá dando forma ao seu 
desenho, com traços 
mais fortes. 
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e om uma garrafa de iogurte grande (ou 
qualquer outra de fundo liso), um balde, 

prego e martelo, você vai construir um regador 
diferente para molhar as plantas, reutilizar uma 
embalagem e, de quebra, dar um banho de física! 

Tudo à mão? Então, comece convidando um 
adulto a usar o prego e o martelo para fazer 
um furo na tampa da embalagem e, depois, 
vários furinhos no fundo dela. Está pronto o seu 
regador! Você já pode encher o balde com água e 
mergulhá-lo conforme a figura. Quando o regador 
estiver cheio, coloque o dedo no buraco da tampa 
e retire-o do balde. O que acontece se você tira o 
dedo do buraco da tampa? E se o coloca de novo? 
Agora, tente responder: por que isso acontece? 
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Ouanda • ~ vau ser ... 

especialista em patrimô 



nio histórico e cultural! 
O que um prédio, uma praça, um monumento 

e uma dança típica podem ter em comum? 
A pergunta não é lá muito fácil, mas, se 

você prestou atenção na profissão em destaque aí 
no título, vai matar a charada. Sim! Qualquer um 
desses itens pode ter uma importância histórica 
ou cultural tão grande a ponto de ser considerado 
um patrimônio. Mas, espere aí: você sabe o que é 
patrimônio? 

De uma maneira bem resumidinha, podemos 
dizer que patrimônio é aquilo que pertence a 
alguém. Por exemplo: as mesas, cadeiras e lousas 
em que você estuda na escola são patrimônio da 
sua escola. Se os seus pais compram uma casa, ela 
se torna patrimônio da sua família. Assim, algumas 
construções e manifestações culturais - como as 
que citamos no comecinho do texto - podem ter 
um valor histórico ou cultural tão forte a ponto de 
serem consideradas patrimônio de um povo, de 
uma cidade ou de um país. Lia Motta, arquiteta 
especialista em conservação de monumentos 
históricos, do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), no Rio de Janeiro, 
explica melhor isso ... 

"Entende-se hoje que o patrimônio cultural 
é aquilo que faz uma pessoa se sentir parte de 
um lugar, de uma história. É o que nos ajuda a 
lembrar das coisas que fazem parte da nossa vida 
em comunidade, coisas que temos em comum 
com um grupo de pessoas ", diz ela. 

Está ficando mais fácil entender, mas aposto 
que ainda há uma grande dúvida na sua 
cabeça: quem resolve que determinado prédio, 
determinada praça, determinado monumento 
ou determinada dança é importante a ponto 
de ser considerado patrimônio? Essa é mole: os 
especialistas em patrimônio histórico e cultural! 

" No Brasil, os profissionais que trabalham 
atualmente neste campo são arquitetos, 
historiadores, antropólogos, sociólogos, 
advogados, museólogos, engenheiros civis, 
artistas plásticos e arqueólogos, entre outros. 

O patrimônio cultural é um campo de trabalho em 
crescimento e que precisa de diferentes tipos de 
profissionais" , conta Fernandlo Sivieiro, historiador 
do IPHAN no Rio Grande do Norte. 

Aos historiadores cabe, por exemplo, avaliar 
e documentar a importância !histórica de 
determinada construção para dizer se é o caso 
de considerá-la patrimônio. Os arquitetos e 
engenheiros, por sua vez, decidem o que precisa 
ser feito para conservar aquele patrimônio 
histórico. Os antropólogos apontam quais 
costumes de um povo podem ser incluídos na 
categoria de patrimônio cultural. Já os advogados 
cuidam das leis de proteção do patrimônio 
histórico e cultural. 

Ou seja: profissionais formados nas mais 
diferentes áreas podem optar por fazer um curso 
de pós-graduação em patrimônio histórico e 
cultural e se tornarem especialistas na área. 

" Diversos cursos de pós-graduação são 
oferecidos, podendo ser multidisciplinares -
abrangendo temas diversos- ou disciplinares, na 
área de história e ciências sociais, por exemplo, 
com ênfase no patrimônio cultural", destaca Lia. 

Ora, podemos, então, concluir que essa é uma 
especialização para profissionais diversos que têm 
em comum o interesse de conservar a memória 
de uma localidade ou de um povo. Se você desde 
agora considera importante valorizar o passado e 
manter vivas as nossas tradições, esse pode ser um 
caminho a seguir, hein?! 

E 
o ·c 

~ 
o 
'rl. 

Fernanda Turino, --~ 
Instituto Ciência Hoje/RJ. 
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Hércules no Brasil? 
O lendário herói grego, Hércules, resolveu baixar no 
Rio de Janeiro, nos dias atuais. Dá para imaginar? Ele 
quer realizar o 13a trabalho e recorreu a uma emissora 
de TV para ajudá-lo. Que fofoca! Qual é a 13Q tarefa 
do semideus? Você só vai saber se ler .. . 
O 1 ~ trabalho de Hércules. Texto de Orígenes Lessa 
e ilustrações de Dave Santana. Global Editora . 

Suricatos aventureiros 
Suricatos são animais típicos de alguns países da 
África. Já viu um na TV? Eles são ariscos, magrinhos, 
engraçadinhos. Nesse livro, três deles ganharam nome: 
Mimi, Squima e Sonhinho. Eles encontram um objeto 
misterioso enterrado na areia e acabam se envolvendo 
numa aventura arriscada com seres humanos! 
A loucura do suricato. Texto de /an Whybrow e 
ílustrações de Sam Hearn. WMF Martins Fontes . 

RPPN. Sabe o que é? 
É uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN). Nesse livro você pode ver, bem de perto, 
várias dessas reservas, que ficam no estado de Santa 
Catarina. Lá existem mais de 70 delas. Esses territórios 
são demarcados para conservar a fauna, a flora e todo 
o ambiente natural local. Quem sabe não existe um aí 
bem perto da cidade? 
Guardiãs da Natureza. Texto de Cristina Santos e 
ilustrações de Manuela Cunha Soares. Lagoa Editora . 

Unicórnios existem? 
Um cavalo branco, muito bonito, que traz um chifre 
dourado no meio da testa. Um unicórnio! Será que 
eles existem? Pois no reino distante, aonde acontece 
essa história, apareceu um. Dizem que esses animais 
fantásticos são capazes de curar todos os males do 
povo. Por isso, os habitantes ficaram alvoroçados, 
festejando o acontecido! 
O dia de festa. Texto e ilustrações de Renato Moriconi. 
Pequena Zahar. 

Língua portuguesa 
O português é uma língua falada não só pelos 
brasileiros, mas pelos portugueses e em diversos 
países da África, como a Angola. Acontece que 
o português falado hoje no Brasil sofreu muitas 
mudanças. Esse livro traz a história do português 
de muitos séculos atrás! Vamos embarcar nessa 
aventura? 
De onde vem o português. Texto de Susana Ventura e 
ilustrações de Sílvia Amstalden. Editora Peirópolis . 



• • • • • • • 

Qual a cor da sua pele? 
Pedrinho pediu para a sua amiga Coraline: "Me 
empresta um lápis cor de pele?". Foi o suficiente 
para a menina entrar em parafuso. Afinal , existem 
muitos tons de pele entre os humanos e até para 
outras espécies, como peixinhos dourados. E para os 
extraterrestres, então?! Há os que imaginamos verdes, 
como os marcianos, e os azuis, como os netunianos. 
Embarque nessa viagem de lápis de cor! 
A cor de Coraline. Texto e ilustraçóes de Alexandre 
Rampazo. Rocco pequenos leitores. 

Crianças especiais 
Um lar onde habita meninos e meninas com 
habilidades muito especiais, incluindo respirar debaixo 
da água! Nada comum , hein?! Mas Jacob, um garoto 
aparentemente comum, conhece essas crianças e tem 
a missão de protegê-las. Porém, ele descobre que 
também tem uma habilidade para lá de especial que 
pode salvar todo mundo. Junto com Em ma Bloom, 
uma garota capaz de produzir fogo com as mãos, ele 
viverá uma aventura emocionante. 
Biblioteca de Almas. O lar da Srta. Peregrine para 
crianças peculiares. Livro /11 da série. Texto de Ransom 
Riggs. Intrínseca. 

Futuro 
Quando a gente ainda é criança nem imagina o 
que nos aguarda no futuro, quando adultos. Mas a 
gente pode sonhar. Ser mágico, cientista, inventor, 
motorista ... O que mais? O autor desse livro inventou 
vários futuros para meninos e meninas de um retrato. 
Você pode imaginar o que acontece com eles? Quer 
ver? E só entrar nessa leitura que é um verdadeiro 
túnel do tempo. 
Aquilo que não se vê. Texto de Clovis Levi e 
ilustrações de Lelis. Abacatte. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Crianças especiais no cinema 
Ser peculiar é ter uma característica só sua, 
que mais ninguém tem. No orfanato para 
crianças peculiares há somente garotos e 
garotas com habilidades muito especiais, 
como se transformar em um animal, fazer 
plantas crescerem instantaneamente, entre 
outras características fantásticas. Por serem tão especiais, eles sofrem com 
as perseguições. Jacob, um menino aparentemente normal, foi escolhido 
para protegê-los. Por que será? No filme O Lar das Crianças Peculiares, 
você tem as resposta. Já viu? Ainda não? Então, se liga: http://www . 
adorocinema.com/filmes/filme-194075/ trailer-19549428/ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• Cathia Abreu, 

Instituto Ciência 
• Hoje/ ICH. 
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"Infelizmente, para Portugal, tocava 
a coroa uma pobre senhora, de 

todo incapaz para o exercício da 
soberania. Dona Maria I não só era 
uma criatura muito dada à piedade: 

também era muito delicada e sensível, 
profundamente amorosa, de uma 

docilidade e timidez de criança, parecia 
mais talhada para a vida do lar, ou para 
o silêncio dos conventos, do que para a 
fadiga dos altos negócios do governo. 
Fora da famllia, só se sentia bem nas 

igrejas." 
(Rocha Pombo, historiador, em 1915) 

26 

" ... não menores eram as 
demonstrações que os moradores 
do Rio de Janeiro davam, não só 

de prazer, mas também de ufania, 
por terem a honra de receber na 

sua cidade e gozar da real presença 
de uma soberana como a senhora 

rainha D. Maria I, cujo nome, apenas 
pronunciado, excitava, nos corações, 
ternos e gratos afetos de respeito, 
veneração e amor, recordando-se 
todos que esta real senhora fora 

sempre o mais completo exemplo de 
todas as virtudes ... " 

(Luiz Gonçalves dos Santos, 1820) 

Divida os participantes em testemunhas, 
promotores, defensores, jurados e um juiz. Quem 
ficar com o papel de testemunha deve apresentar os 
depoimentos a seguir, abusando de seu lado teatral. Os 
promotores, por sua vez, devem atuar como advogados 
de acusaç:lo: sustentar que D. Maria I era louca. Já os 
defensores precisam mostrar o contrário. O j uiz conduz 
o julgamento: convoca as testemunhas, define o 
momento em que a defesa e a acusação poderão falar, 
controla a reação da platéia etc. Por fim, o júri dá seu 
veredicto, após ouvir os advogados. 

" D. Maria juntava, às mais 
belas qualidades, muita 

instrução e juízo." 
(Anônimo, 1827) 

"A rainha chegou ao cais, para a viagem 
rumo ao Brasil , a galope. 'Mais devagar!', 
gritava ao cocheiro; 'dirão que fugimos!'. 
Mostrava a sua loucura com juízos brados 
de desespero, altos gritos de raiva, a boca 

cheia de espuma. O protesto da louca era o 
único vislumbre de vida. O brio, a força, a 
dignidade portuguesa acabavam a.ssim nos 

lábios de uma rainha doida!" 
(Oliveira Martins, historiador, em 1879) 

"Parece nascida para 
mandar, mas, ao mesmo 
tempo, para fazer a sua 

autoridade mais querida que 
temida. " 

(William Beckford, viajante 
inglês, 1787) 



O. Maria I, rainha de Portugal, era realmente louca? Na época em que ela 
viveu, os médicos a qualificavam desta forma, mas você concorda? Reúna 
a sua turma e dividam-se em testemunhas, advogados, juízes e jurados 
para montar um tribunal que analisará diversos depoimentos sobre essa 
monarca, para chegar a uma conclusão: dizer se O. Maria tinha mesmo 
problemas psíquicos ou não. Pronto para participar? Então, senhoras e 
senhores, atenção que o julgamento vai começar! 

"D. Maria subiu ao trono em 1777. 
Não sabia, porém, o que fazia. Nunca 
soube. A rainha melancólica passeava 
como uma sonâmbula, o pensamento 
na salvação de sua alma, os olhos no 
pó das salas, fazendo preces, seguida 

do confessor." 
(Luiz Edmundo, cronista, em 1937) 

"Deformada pela calúnia, pesa 
sobre o reinado de D. Maria I 
um descrédito, que é preciso 

desfazer. Verificou-se então um 
extraordinário desenvolvimento 

científico no nosso pais, sem falar 
nos empreendimentos realizados 

nos outros ramos do serviço 
público." 

(Caetano Beirão, historiador, em 
1933) 

"D. Maria I, essa viu-se doida e 
fugitiva. Aquela mulher viu-se 

nas trevas da loucura que foram 
fatais a ela e a Portugal." 

(J. P. Franco Monteiro, em 1893) 

"Respeita V. Majestade a Igreja, 
sem perder os direitos de 

soberana." 
(D. Miguel Lúcio de Portugal e 

Castro, em 1778) 

~. Q~e fale a réf 
"Tomo os banhos porque 
me disseram que serão 

úteis para mim, apesar de 
não ter uma doença que 
me obrigue a usar esse 
remédio. É só para me 

fortalecer mais." 
(D. Maria I) 

"Tivemos bastante 
chuva com uma 

grande trovoada, de 
que não gosto muito, 
ainda que não sou das 

mais medrosas." 
(D. Maria I) 

ti. 8ri.,ear de i.,\'e.stigar 
D. Maria I era louca? Sã? Impossível determinar, 

por falta de provas? Você e seus amigos devem 
tentar responder a essas questões, com base nos 
testemunhos. Mas o mais legal é saber que, com 
essa brincadeira, vocês vão experimentar um pouco 
do gostinho de ser historiador. Isso porque, esse 
profissional, na tentativa de explicar os fatos do 
passado, precisa utilizar diferentes tipos de informações 
sobre um mesmo acontecimento ou uma mesma 
pessoa. Dados que, muitas vezes, são contraditórios. 
Daí porque os historiadores analisam de forma 
bastante crítica as informações que têm à mão, algo 
que você e seus amigos podem fazer, ao se perguntar: 
os testemunhos são confiáveis? Será que as pessoas 
que falaram sobre D. Maria tinham algum interesse 
em vê-la definida como louca ou como sã? Se quiser, 
você pode ir além e buscar esse tipo de informação em 
livros ou na Internet. Seja qual o caminho que escolher, 
porém, tenha certeza: esse julgamento vai dar o que 
falar! 

A Redação. 
Com base em atividade proposta no livro Oficinas de 
história, da Editora Dimensão. 
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LOBO BRANCO 

Olá pessoal da CHC. Eu amei a 
revista número 221 que fala sobre 
a jaguatirica. Eu não sabia que a 
jaguatirica estava em extinção! Eu 
queria que vocês falassem sobre o lobo 
branco. Eu amo muito lobos. Obrigado! 
Gosto muito de vocês. 
Jonatas Gouveia Ramos. Parque dos 
Eucaliptos/SP. 

Vamos atrás de informações sobre o 

lobo, Jonatas! 

TUCANOS NA CHC 

Olá CHC. gostaríamos de sugerir 
uma matéria sobre tucanos. Quanto 
tempo eles vivem? Adoramos a revista, 
ela é muito interessante para responder 
nossas dúvidas sobre diferentes tipos 
de coisas. Beijos! 
Marina S. Luana. Campinas/ SP. 

Olá, Marina. Publicamos na CHC 
177 a galeria "Araçari-de-pescoço

vermelho", uma espécie de tucano. 
Beijos. 

JACARÉ 1 

Olá, pessoal da CHC. Nesse 
bimestre estudamos sobre os meios 
de comunicação e as cartas do leitor. 
Ficamos muito interessados sobre tudo 
que foi visto, principalmente na CHC 
224, que fala sobre os jacarés. 
Alunos do 22 ano. Colégio São Pedro 
Canísio. lrati/PR. 

Oi, turma. Muita gente gosta 

desse tema!! É só dar uma olhada nas 
próximas cartas ... 

JACARÉ 2 

Tenho 7 anos. Gostei muito da 
matéria sobre os jacarés e crocodilos, 
que são animais muito diferentes. Os 
crocodilos têm uma glândula na cabeça 
capaz de regular a temperatura do 
organismo. Tchau CHC. Amo vocês! 
Ester B. Rodrigues. Mariporã/ SP. 

Ester. esse assunto faz muito 
sucesso na CHC. Recebemos muitas 

cartinhas sobre o mesmo tema. Espie 

só! 

JACARÉ 3 

Olá CHC, eu sou Pietro e tenho 
7 anos de idade. Li o texto na edição 
número 224 "Você sabia que os jacarés 
e os crocodilos são animais diferentes" ? 
Adorei! Eu não sabia de nada disso. 
Gostei de saber que os crocodilos 
choram pela língua. Tchau CHC. 

Pietro Antonio Santos de Lima. 
Eldorado/ MS. 

Além dessas, há muitas novidades 

sobre os jacarés e crocodilos, Pietro. 
Confira também na CHC online www. 

chc.org.br 

POR QUÊ? 

Querido Rex! Tenho duas 
dúvidas: gostaria de saber se o ar que 
respiramos pode acabar e por que os 
seres humanos destroem as árvores. 
Angeline Foernger Gomer. Porto 
Alegre/RS. 

Assuntos importantes, Angeline. 

Vamos refletir/ 

MAMÍFEROS PERDIDOS 

Oi, eu sou Abigail, tenho 8 anos e 
gosto muito da CHC. Gosto muito de 
dinossauros e a minha matéria favorita 

é a " Pistas para identificar mamíferos", 
publicada na CHC 281 . Quando eu 
crescer, quero ser paleontóloga e 
também gosto muito de animais. 
Abigail Silva Maciel. Paraty/ RJ. 

Já publicamos muitas matérias sobre 

dinossauros, Abigail. É só pesquisar em 
www.chc.org. br 

CARTAS DE MARÍLIA 

Somos alunos do 59. ano. 
Trabalhamos durante todo o ano 
com as atividades e artigos da CHC. 

As cartas do leitor é a seção que 
mais gostamos. Gostaríamos que 
respondesse nossa carta. 
Alunos do 51 ano EMEF Professor 
Antônio Moral. Marília/ SP. 

Oi, turma! Adoramos receber a 

carta de vocês. Abraços! 

GOSTO MUITO DA CHC 

Olá, revista Ciência Hoje das 
Crianças. Acho muito legal ler sobre o 
assunto das aranhas. Também quero 
dizer que gosto muito de das suas 
revistas porque elas explicam muito 
bem as coisas. Um caminhão de beijos 
e abraços. 
Murilo dos Santos Gritspa. Mogi 
Guaçu/ SP. 

Quanta gentileza, Murilo! Outro 
caminhão de beijos e abraços! 



ADORO CARROS! 

Olá, CHC. Nós somos fãs de carros 
e queremos saber mais sobre eles. Por 
exemplo: freio de mão, embreagem, 
motor, rodas e as luzes internas. Um 
beijão. 
Daniel e Leo. Barão Geraldo/ SP. 

Olá, meninos! Sugestão anotada! 

Beijão. 

LINDA MOLDURA 

Olá, mundo CHC! Adoramos a 
atividade da CHC 252: "moldura 
colorida". Queremos que façam mais 
atividades dessas. Beijos! 
Carolina Costa e Sofia Campos. 
Campinas/ SP. 

Fica de olho na seção "atividades", 

Carolina! Beijos! 

DISFARCE DOS ANIMAIS 

Estou escrevendo esta carta para 
mostrar como fiquei satisfeito com 
a publicação da reportagem sobre 
o polvo, da CHC 167. Eu gostei da 
reportagem porque ela me ensinou 
que o polvo sempre tenta dar um 
jeito de escapar dos predadores 
usando sua agilidade, mudando de 
cor e de forma, sua inteligência e seus 
jato de tinta. 
Asafe Santos Assis. Eunápolis/ BA. 

Muitos animais usam disfarces para 

fugir dos predadores. Pesquise na CHC 
Online www.chc.org.br e saiba mais, 

Asafe! 

COPA DO MUNDO 

O lá, pessoal da CHC. Meu nome é 
Gilberto, tenho 12 anos e gosto muito 
de ler a seção de cartas da revista 
CHC. Gostaria que vocês publicassem 
uma reportagem sobre a próxima copa 
do mundo, em 2018. Obrigada! Um 
abraço a todos! 
Gilberto Araújo. Nova Campina/ SP. 

Olá, Gilberto. Vamos anotar a 

sugestão. Enquanto isso dê uma olhada 

na CHC 210, que traz um artigo sobre 
a Copa do Mundo na África. 

ESTAÇÕES EXTRATERRESTRES 

O lá, pessoal da CHC! Eu li o giro 
das estações. Quero saber se tem 
estações em outros planetas, como elas 
são e quanto tempo duram. Obrigado 
e tchau. 
Guilherme Cavalcanti. Belo 
Horizonte/ BH. 

Boa pergunta, Guilherme. Vamos 

pesquisar!! 

Alô 
Leitor! 

Divirta-se ainda mais visitando a 
página da CHC na internet 

~ www.chc.org.br ~ 
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Eu já não sou ignorante, 
Sei o ba, be, bi, bo, bu. 
Meu coração palpitante 
Ao pé do terno pastor 
Quando se fala d'amor 
Já faz ta, te, ti, to, tu. 

Na escola do Deus Cupido 
Li o ba, be, bi, bo, bu. 
Meu coração entretido 

No seu rosto encantador. 

A cada acento de amor 
Tinha um ta, te, ti, to, tu. 

Depois que eu já bem sabia 
O meu ba, be, bi, bo, bu, 
Cartinhas de fora eu lia 
Onde soletrava amor 

E eu sentia um tal ardor 
Como ta, te, ti, to, tu. 

A modinha foi um estilo musica l 
romântico de muito sucesso 

no Brasil do século 19. O ritmo 
lembra o chorinho e as serenatas 

de hoje. Estas divertidas rimas 
• ., -,: " " "' ..são de autor desconhecido. 
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