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Tarefa 2

Nesta tarefa, propomos às equipes o trabalho com um instrumento que é muito importante
para os historiadores: analisar e compreender imagens, observando seus detalhes e tirando conclusões a partir deles. Além disso, as imagens aqui servirão como ponto de partida
para pesquisas mais aprofundadas.

Coloque o cursor na imagem sobre os números e utilize o zoom ao lado esquerdo para
ampliar os trechos (funciona de maneira similar ao Google Maps). Clique o cursor sobre o
número escolhido. Ao fazer isso, abrirá uma página com todos as frases, escolha a mais
pertinente e clique sobre ela. Deste modo, você associou o número à frase. Faça isso para
todos os números de cada imagem.

As equipes encontrarão a seguir 3 imagens:
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ampliar os trechos (funciona de maneira similar ao Google Maps). Clique o cursor sobre o
número escolhido. Ao fazer isso, abrirá uma página com todos as frases, escolha a mais
pertinente e clique sobre ela. Deste modo, você associou o número à frase. Faça isso para
todos os números de cada imagem.

As equipes encontrarão a seguir 3 imagens:
Ao clicar em “Rascunho” o trabalho fica salvo em modo rascunho, e mesmo que você
saia da página da Olimpíada e retorne depois, o rascunho estará salvo e disponível. Após
ter associado todos números às frases nas 3 imagens, não esqueça de confirmar a sua
tarefa, clicando no botão “Concluir”.
O envio definitivo ocorre apenas quando a equipe clicar em “Concluir”. Após clicar em
“Concluir” nenhuma alteração poderá ser feita. Por isso só clique em “Concluir” após ter
associado todos números às frases nas 3 imagens.

1 “Atlas dos Mares”. Autor desconhecido. França, 1538.
2 “Festa de Oxalufan”, Carybé, 1980.
3 “Paraisópolis”, fotografia de Tuca Vieira, c.2002.
Em cada uma destas imagens, as equipes encontrarão “números”. A tarefa consiste em
associar estes números às frases que preparamos logo abaixo. São frases que descrevem
aspectos da imagem. Cada número deve ser associado a uma única frase. Entretanto,
as equipes encontrarão mais frases do que números, ou seja, há frases que não serão
associadas a nenhum número.

Um pouquinho de calma e muita atenção são importantes para o sucesso desta atividade.
Bom trabalho a todos.
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Atlas dos Mares. Autor desconhecido. França, 1538. Pergaminho, 39 fólios, 440 x 312 mm. - 129A 24 , fol. 16r. Biblioteca Nacional da Holanda.
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B. A espada de Oxossi – o Orixá ferreiro, da metalurgia e da tecnologia que ensinou ao
homem forjar o metal – é o símbolo da energia direcionada para cortar o avanço do mal.
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A. Obá, orixá da justiça, dos raios, trovões e do fogo pode ser identificado na imagem pela
cor vermelha e por trazer junto ao braço um machado.
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O. O filá, adorno de contas que cobre o rosto, é utilizado apenas pelos Orixás femininos e
por Oxalufan, que por ser extremamente velho está afastado das coisas mundanas como
o gênero.

C. As ferramentas que cada orixá leva, são insígnias, símbolos de sua identidade.

O. O cajado levado por Oxalufan, denominado opaxorô, simboliza a criação do mundo, do
homem e a sabedoria dos mais velhos. Também simboliza a ligação entre o céu (Orun) e a
terra (Ayê).

D. O dourado, a presença de laços, espelho, a coroa e o filá permitem identificar, ao fundo,
a única representação feminina na obra: Oxum, Orixá da água doce, dos rios e cachoeiras,
da beleza e da riqueza.

A. Obá, orixá da justiça, dos raios, trovões e do fogo pode ser identificado na imagem pela
cor vermelha e por trazer junto ao braço um machado.
B. A espada de Oxossi – o Orixá ferreiro, da metalurgia e da tecnologia que ensinou ao
homem forjar o metal – é o símbolo da energia direcionada para cortar o avanço do mal.

O. O filá, adorno de contas que cobre o rosto, é utilizado apenas pelos Orixás femininos e
por Oxalufan, que por ser extremamente velho está afastado das coisas mundanas como
o gênero.

C. As ferramentas que cada orixá leva, são insígnias, símbolos de sua identidade.

O. O cajado levado por Oxalufan, denominado opaxorô, simboliza a criação do mundo, do
homem e a sabedoria dos mais velhos. Também simboliza a ligação entre o céu (Orun) e a
terra (Ayê).

Q. O Orixá responsável pelas pestes e moléstias contagiosas está representado na imagem
em suas duas formas: Omulu e Obaluayê, trazendo a face coberta por um manto de palha
(azé), pois aos humanos é proibido ver seu rosto.

D. O dourado, a presença de laços, espelho, a coroa e o filá permitem identificar, ao fundo,
a única representação feminina na obra: Oxum, Orixá da água doce, dos rios e cachoeiras,
da beleza e da riqueza.

Q. O Orixá responsável pelas pestes e moléstias contagiosas está representado na imagem
em suas duas formas: Omulu e Obaluayê, trazendo a face coberta por um manto de palha
(azé), pois aos humanos é proibido ver seu rosto.

E. O xaxará, ferramenta que tem a finalidade de afastar os espíritos de volta para seu lugar
sagrado e eliminar as energias negativas é utilizado por Omulu e Obaluayê.

R. O oxé, levado no braço esquerdo de Obá, é um machado de duas lâminas que simboliza
a justiça.

E. O xaxará, ferramenta que tem a finalidade de afastar os espíritos de volta para seu lugar
sagrado e eliminar as energias negativas é utilizado por Omulu e Obaluayê.

R. O oxé, levado no braço esquerdo de Obá, é um machado de duas lâminas que simboliza
a justiça.

F. O conhecimento de outras aquarelas de Carybé permite identificar a figura ao fundo,
retratada em verde com listras brancas, como Ossain (Ossanha), Orixá das ervas.

S. O ofá, tenda de tecido branco, é utilizado para proteger Oxalá Velho do calor e da luz,
representa a fartura.

F. O conhecimento de outras aquarelas de Carybé permite identificar a figura ao fundo,
retratada em verde com listras brancas, como Ossain (Ossanha), Orixá das ervas.

S. O ofá, tenda de tecido branco, é utilizado para proteger Oxalá Velho do calor e da luz,
representa a fartura.

G. O filá, adorno de contas que cobre o rosto, é utilizado apenas pelos Orixás femininos,
que na aquarela são representadas por Oxum e Oxalufan.

T. A espada de Ogum – o Orixá ferreiro, da metalurgia e da tecnologia que ensinou ao
homem forjar o metal – é o símbolo da energia direcionada para cortar o avanço do mal.

G. O filá, adorno de contas que cobre o rosto, é utilizado apenas pelos Orixás femininos,
que na aquarela são representadas por Oxum e Oxalufan.

T. A espada de Ogum – o Orixá ferreiro, da metalurgia e da tecnologia que ensinou ao
homem forjar o metal – é o símbolo da energia direcionada para cortar o avanço do mal.

H. Xangô, orixá da justiça, dos raios, trovões e do fogo pode ser identificado na imagem
pela cor vermelha e por trazer junto ao braço um machado.

U. As duas figuras que trazem o rosto coberto por um manto de palha (azé) são Nanãs,
Orixás responsáveis pela saúde e bem estar dos homens e que em momentos de cólera
podem destruir seus fiéis enviando doenças contagiosas.

H. Xangô, orixá da justiça, dos raios, trovões e do fogo pode ser identificado na imagem
pela cor vermelha e por trazer junto ao braço um machado.

U. As duas figuras que trazem o rosto coberto por um manto de palha (azé) são Nanãs,
Orixás responsáveis pela saúde e bem estar dos homens e que em momentos de cólera
podem destruir seus fiéis enviando doenças contagiosas.

I. O abebé dourado, leque circular que traz no centro um espelho, foi utilizado por Oxum
para cegar Iansã refletindo os raios de sol.
J. Trata-se de uma gravura de Carybé, publicada em 1980, que traz representados vários
orixás (deuses do candomblé) portando seus paramentos (roupas, adornos e ferramentas).
K. Nesta obra, Carybé reforça a ideia de que todos os orixás reverenciam Oxalufan,
considerado o pai das divindades desse panteão. Por esse motivo, são os próprios deuses
que carregam o alá que o protege.
L. O oxé, levado no braço esquerdo de Xangô, é um machado de duas lâminas que
simboliza a justiça.
M. As várias nuanças de verde permitem identificar Oxóssi, o Orixá responsável pelas
matas e animais silvestres.
N. Oxalá, o pai de todos os Orixás, o criador, é representado pela cor branca, pelo cajado
e pelo abano. Pode ser representado de duas formas: Oxaguian (filho, jovem, guerreiro,
sempre em pé) ou Oxalufan (pai, velho, encurvado).

V. O alá, tenda de tecido branco, é utilizado para proteger Oxalá Velho do calor e da luz e
abrigar sob sua proteção todos os seres criados.
W. As várias nuanças de azul e a presença de uma espada permitem identificar Ogum,
Orixá guerreiro e ferreiro.
X. O xaxará, ferramenta que tem a finalidade de atrair os espíritos para perto das pessoas
é utilizado por Nanã.
Y. O ade (coroa) de Oxum é dourado ou em tons de amarelo.
Z. O abano levado por Oxalufan é uma representação da criação e da fertilidade, e por isso
é uma insígnia também de Oxum e Yemanjá, os dois arquétipos da maternidade.
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Paraisópolis, Fotografia de Tuca Vieira, impressão jato de tinta sobre papel, 51 X 69,2, Estação Pinacoteca de São Paulo.

Paraisópolis, Fotografia de Tuca Vieira, impressão jato de tinta sobre papel, 51 X 69,2, Estação Pinacoteca de São Paulo.

9

9
8

10

9

12
6

8

10

9

12

4

7

6

4

7

11

11

14

11

11

3

13

14
3

13

2
1

5

2
1

5

A. A área de lazer do condomínio de luxo remete a esportes também associados às classes mais favorecidas, como o tênis.

J. A presença de carros do lado da favela indica que seus moradores têm o mesmo padrão
de consumo dos moradores do condomínio.

A. A área de lazer do condomínio de luxo remete a esportes também associados às classes mais favorecidas, como o tênis.

J. A presença de carros do lado da favela indica que seus moradores têm o mesmo padrão
de consumo dos moradores do condomínio.

B. O medo gerado pela proximidade da favela causou a desocupação do condomínio de
luxo.

K. A presença de vegetação é menor no lado da favela quando comparada ao condomínio.

B. O medo gerado pela proximidade da favela causou a desocupação do condomínio de
luxo.

K. A presença de vegetação é menor no lado da favela quando comparada ao condomínio.

C. As construções que utilizam o muro como parede mostram o esforço em se aproveitar
uma edificação pré-existente, na economia de materiais.
D. O contraste é intensificado pelo fato de uma área poder enxergar a outra.
E. A fotografia retrata o contraste urbano entre uma favela e um condomínio de luxo na
cidade de São Paulo.
F. O fotógrafo, ao distribuir os dois ambientes de forma simétrica, foi privilegiado por um
feliz acaso enquanto fotografava as condições meteorológicas da cidade de São Paulo.

L. O edifício de luxo traz piscinas particulares em suas varandas, indicando um alto padrão
de consumo.
M. As casas do lado da favela foram possivelmente construídas e/ou ampliadas sem o uso
de projetos de arquitetura, plantas e outros documentos técnicos (auto-construção).
N. O estreito muro que separa os dois ambientes garante a privacidade dos habitantes do
edifício cujos apartamentos não podem ser vistos a partir da favela.
O. O fotógrafo, ao distribuir os dois ambientes de forma simétrica, intensifica a sensação de
contraste proposta pela foto.

C. As construções que utilizam o muro como parede mostram o esforço em se aproveitar
uma edificação pré-existente, na economia de materiais.
D. O contraste é intensificado pelo fato de uma área poder enxergar a outra.
E. A fotografia retrata o contraste urbano entre uma favela e um condomínio de luxo na
cidade de São Paulo.
F. O fotógrafo, ao distribuir os dois ambientes de forma simétrica, foi privilegiado por um
feliz acaso enquanto fotografava as condições meteorológicas da cidade de São Paulo.

P. Não há pessoas usufruindo das áreas de lazer do condomínio de luxo.
G. Pode-se inferir que, mesmo separados por tão curta distância, os dois locais possuem
um valor de aluguel bastante diferente.

Q. A proximidade dos locais leva os moradores da favela e do condomínio a partilharem dos
mesmos espaços de sociabilidade.

H. No lado da foto que retrata a favela Paraisópolis, é possível ver pessoas pelas ruas.

M. As casas do lado da favela foram possivelmente construídas e/ou ampliadas sem o uso
de projetos de arquitetura, plantas e outros documentos técnicos (auto-construção).
N. O estreito muro que separa os dois ambientes garante a privacidade dos habitantes do
edifício cujos apartamentos não podem ser vistos a partir da favela.
O. O fotógrafo, ao distribuir os dois ambientes de forma simétrica, intensifica a sensação de
contraste proposta pela foto.
P. Não há pessoas usufruindo das áreas de lazer do condomínio de luxo.

G. Pode-se inferir que, mesmo separados por tão curta distância, os dois locais possuem
um valor de aluguel bastante diferente.

Q. A proximidade dos locais leva os moradores da favela e do condomínio a partilharem dos
mesmos espaços de sociabilidade.

H. No lado da foto que retrata a favela Paraisópolis, é possível ver pessoas pelas ruas.
R. No lado da favela a concentração demográfica é maior.

I. O estreito muro que separa os dois ambientes funciona como uma metáfora da pequena
distância entre dois mundos social e economicamente tão diversos.

L. O edifício de luxo traz piscinas particulares em suas varandas, indicando um alto padrão
de consumo.

S. As lajes nas casas populares têm várias funções, dentre elas a lavanderia e o lazer.

R. No lado da favela a concentração demográfica é maior.
I. O estreito muro que separa os dois ambientes funciona como uma metáfora da pequena
distância entre dois mundos social e economicamente tão diversos.

S. As lajes nas casas populares têm várias funções, dentre elas a lavanderia e o lazer.
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