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21 de abril

DIA DE
TIRADENTES

EDIÇÃO Nº 9

Fala inicial
Não posso mover meus passos,
por esse atroz labirinto
de esquecimento e cegueira
em que amores e ódios vão:
– pois sinto bater os sinos,
percebo o roçar das rezas,
vejo o arrepio da morte,
à voz da condenação;
– a visto a negra masmorra
e a sombra do carcereiro
que transita sobre angústias,
com chaves no coração;
– descubro as altas madeiras
do excessivo cadafalso
e, por muros e janelas,
o pasmo da multidão.
Batem patas de cavalos.
Suam soldados imóveis.
Na frente dos oratórios,
que vale mais a oração?
Vale a voz do Brigadeiro
sobre o povo e sobre a tropa,
louvando a augusta Rainha,
– já louca e fora do trono –
na sua proclamação.
Ó meio-dia confuso,
ó vinte-e-um de abril sinistro,
que intrigas de ouro e de sonho
houve em tua formação?
Quem ordena, julga e pune?
Quem é culpado e inocente?
Na mesma cova do tempo
cai o castigo e o perdão.
Morre a tinta das sentenças
e o sangue dos enforcados…

– liras, espadas e cruzes
pura cinza agora são.
Na mesma cova, as palavras,
o secreto pensamento,
as coroas e os machados,
mentira e verdade estão.
Aqui, além, pelo mundo
ossos, nomes, letras, poeira…
Onde, os rostos? onde, as almas?
Nem os herdeiros recordam
rastro nenhum pelo chão.
Ó grandes muros sem eco,
presídios de sal e treva
onde os homens padeceram
sua vasta solidão…
Não choraremos o que houve,
nem os que chorar queremos:
contra rocas de ignorância
rebenta a nossa aflição.
Choramos esse mistério,
esse esquema sobre-humano,
a força, o jogo, o acidente
da indizível conjunção
que ordena vidas e mundos
em pólos inexoráveis
de ruína e de exaltação
Ó silenciosas vertentes
por onde se precipitam
inexplicáveis torrentes
por eterna escuridão!

MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009.

Painel Tiradentes, de Cândido Portinari, pintado em 1949; hoje em
exposição no Memorial da América Latina, em São Paulo

O Dia de Tiradentes é comemorado no Brasil em 21 de
abril, desde a edição da Lei nº 4.897, de 9 de dezembro
de 1965.
Essa data é feriado nacional e faz homenagem a Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. Pela mesma Lei, ele
também é declarado Patrono Cívico da Nação Brasileira.
O artigo 3º da Lei “evidencia que a sentença condenatória
de Joaquim José da Silva Xavier não é labéu* que lhe
infame a memória, pois é reconhecida e proclamada
oficialmente pelos seus concidadãos, como o mais alto
título de glorificação do nosso maior compatriota de todos
os tempos”.
*mancha infamante na reputação de alguém; desdouro,
desonra.
Com o objetivo de enfatizar a importância dessa figura
multifacetada no desenvolvimento da história do Brasil,
a data faz referência ao dia de sua morte, quando
Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril
de 1792.

“Se todos quisermos, poderemos
fazer deste país uma
grande nação!”
TIRADENTES
A alcunha “Tiradentes”
estava relacionada à
prática farmacêutica que
na época o autorizava a
fazer
procedimentos
para extração de dentes.
Tiradentes

participou,

em 1788, de um dos
movimentos revolucionários libertários mais
fortes do século XVIII,
Tiradentes – imagem clássica

Joaquim José da Silva
Xavier nasceu no dia 12 de
novembro de 1746 em Minas
Gerais, na cidade de Pombal
(hoje chamada Tiradentes).

que visava à libertação
do Brasil do domínio de
Portugal, chamado de
Inconfidência Mineira ou
Conjuração Mineira.

Painel do artista plástico Corbiniano Lins retrara a Revolução
Pernambucana, e está localizado na Praça Abreu e Lima, no Recife-PE.

É preciso lembrar que houve outras rebeliões, anteriores
ou posteriores, com os mesmos objetivos de liberdade,
como a Revolta de Vila Rica (atualmente cidade de Ouro
Preto/MG), também conhecida como Revolta de Filipe
dos Santos, a Conjuração Baiana, também chamada de
Revolta dos Alfaiates, e a Revolução Pernambucana.

Líderes da Conjuração Baiana

O julgamento de Filipe dos Santos durante a Revolta de Vila Rica.

A Inconfidência ou
Conjuração Mineira

A Inconfidência Mineira foi um movimento de cunho
separatista e libertário, também chamado de "Conjuração
Mineira", e buscava a emancipação da capitania de Minas
Gerais em relação a Portugal.
Durante o século XVIII, os portugueses voltaram sua
atenção para a região das Minas Gerais, na medida em
que foram encontradas diversas minas de ouro e
diamantes no local. Vem daí o nome do estado.

Vale lembrar que o termo Inconfidência foi cunhado
pelas autoridades que dizimaram o movimento, uma vez
que o significado do termo é “Falta de fé ou de fidelidade,
especialmente em relação ao Estado ou a um soberano,
revelação do segredo confiado; infidelidade, indiscrição”.
Assim, muitos historiadores preferem o termo
Conjuração, que é o compromisso solenemente
contraído entre vários indivíduos contra um governo
constituído ou instituições vigentes. Neste material
utilizaremos o termo “inconfidência e inconfidentes”
apenas por questão de maior popularização dos termos
na História.

Minas Gerais tornou-se o grande atrativo para
exploradores e conquistadores que se estabeleciam no
local para tentar fortuna, dando início ao Ciclo do Ouro
na economia brasileira, após o declínio da economia
canavieira (Ciclo da Cana de Açúcar).
Por isso, a extração de ouro tornou-se a principal
atividade econômica da Coroa Portuguesa durante o
século XVII e XVIII. Além de explorar minas, trabalhadores
e escravos, cobravam-se altos impostos da colônia, como
o quinto, a derrama e a capitação.

O ciclo do ouro nas Minas Gerais impulsionou a revolta dos mineradores
pela alta cobrança de impostos

Grande parte do ouro explorado era enviado para a
Europa com a finalidade de enriquecer a Coroa. Os
impostos abusivos deixavam a elite e a população cada
vez mais descontentes com esta situação.

O grupo dos
Inconfidentes
Os Inconfidentes, influenciados pelos ideais Iluministas,
eram um grupo constituído por representantes da elite
mineira. Havia proprietários de terras, militares,
mineradores, advogados, intelectuais e padres.

O Iluminismo foi um movimento intelectual popular no século XVIII,
conhecido como "Século das Luzes". Surgido na França, a principal
característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da
razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da
sociedade. Pregava também o fim do colonialismo e do absolutismo, a
implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade
religiosa. Seus principais filósofos foram Montesquieu (1689-1755);
Voltaire (1694-1778); Diderot (1713-1784); D’Alembert (1717-1783);
Rousseau (1712-1778); John Locke (1632-1704) e Adam Smith (17231790). O Iluminismo seria o propulsor da Revolução Francesa, cujos
ideais muito influenciaram os movimentos independentistas no Brasil.

Objetivos da
Inconfidência Mineira
Romper com Portugal e adotar um regime
republicano (cuja capital seria São João del Rei);
Criar indústrias;
Fundar uma universidade em Vila Rica;
Acabar com o monopólio comercial português;
Adotar o serviço militar obrigatório;
Instituir parlamentos locais que seriam subordinados
a um parlamento regional.

Inconfidentes
O grupo dos Inconfidentes era composto de cerca de 30
membros, que eram, em sua maioria, grandes
proprietários, mineradores, padres e letrados, como
Cláudio Manuel da Costa (1728-1789). Oriundo de família
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e
foi alto funcionário da administração colonial. Outro
membro, Alvarenga Peixoto era minerador e
latifundiário.

O poeta Cláudio Manoel da Costa

Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), escritor e poeta,
depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se
ouvidor e juiz em Vila Rica.

O escritor Tomás Antônio Gonzaga

Francisco de Paula Freire, tenente coronel e
comandante do Regimento dos Dragões (tropa militar
de Minas Gerais), e que estava hierarquicamente logo
abaixo do governador, também foi um dos
participantes do movimento.
Contudo, apenas o Alferes Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, foi o único membro do Movimento a ser
condenado à morte, por enforcamento.

O Alferes, o
“Dentista”, o Revolucionário
Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes (Pombal, Distrito de
São João Del Rey/MG, 1746, Rio
de Janeiro/RJ, 1792), era filho
do português Domingos da
Silva Santos, que se dedicava à
mineração, e da brasileira Maria
Antônia da Encarnação Xavier.
Foi o quarto filho entre sete
irmãos.
Além de ocupar o posto de
Alferes, foi também tropeiro,
minerador,
comerciante
e
dedicou-se ainda às práticas
farmacêuticas, herdadas do
padrinho, o cirurgião Sebastião
Ferreira
Leite,
cuja
especialidade
era
arrancar
dentes, e com quem Joaquim
José foi morar aos 11 anos, após
a morte do pai (a mãe já havia
perdido aos 9 anos).

Instrumentos utilizados pelos dentistas entre os
séculos XVI-XIX no Brasil, provavelmente utilizados
por Tiradentes também

José Joaquim não fez os estudos regulares e trabalhou como
mascate e minerador. Tornou-se sócio de uma botica de
assistência à pobreza na ponte do Rosário, em Vila Rica,
dedicando-se às práticas farmacêuticas e à extração de dentes,
o que lhe valeu o apelido de Tiradentes.
Em dezembro de 1775, Tiradentes entrou para o Exército
Colonial na 6.ª Companhia de Dragões da Capitania de Minas
Gerais. Como era descendente de português teve o privilégio de
ingressar nas armas já como oficial, sem passar pelos postos
subalternos.

Tornou-se alferes e, em
1781,
foi
nomeado
comandante da Patrulha
do Caminho Novo, que
ligava Minas Gerais ao Rio
de Janeiro, por onde
passava toda a produção
de ouro e diamantes com
destino ao porto, rumo a
Portugal.
Tiradentes começou a
sentir
a
pressão
de
Portugal, que exigia que
grandes recursos humanos
fossem
aplicados
exclusivamente
na
mineração, proibindo o
estabelecimento
de
engenhos na região de
Minas e punindo todos os
contrabandistas.
Joaquim José da Silva Xavier, quando
jovem Alferes

Não só os mineiros, mas toda a população era obrigada a pagar
elevados impostos, o que promovia um descontentamento
geral.

PRIMEIRAS IDEIAS DE REBELIÃO
Em 1787, Tiradentes pediu licença da cavalaria e seguiu para o
Rio de Janeiro onde foi tentar vida nova. Elaborou projetos para
construir armazéns no cais, para proteção e guarda das
mercadorias, e projetou a canalização dos rios Andaraí e
Maracanã para melhoria do abastecimento de água da cidade e
aguardava a liberação do financiamento.
Tiradentes permaneceu um ano na capital. Nessa época, já
pregava a liberdade da colônia. Em setembro de 1788, procurou
o filho do capitão-mor da Vila Rica, José Álvares Maciel, que
chegara recentemente da Europa e também alimentava os
sonhos da independência.

Em dezembro de 1788, terminada a licença, Tiradentes regressa
a Minas Gerais. A chegada de um novo governador para a
colônia, Luís Antônio Furtado de Mendonça (o Visconde de
Barbacena), trazendo a incumbência de decretar a derrama, ou
seja, a cobrança de todos os impostos atrasados, intensificou
ainda mais o sonho de liberdade.

Visconde de Barbacena

Tiradentes passou a fazer propaganda, em Vila Rica e os seus
arredores, a favor da independência do Brasil.

Reunião dos Inconfidentes na casa
do Padre Toledo

A Casa do Padre Toledo, em Ouro
Preto, é hoje um museu; a estátua
é do Alferes Joaquim José da Silva
Xavier

Tiradentes foi preso em 10 de maio de 1789, no Rio de Janeiro,
quando tentava captar armas e apoios.

Os traidores do movimento e
o fim do sonho

Os planos dos inconfidentes foram frustrados porque
três participantes da conspiração procuraram o
governador, Luís Antônio Furtado de Castro do Rio de
Mendonça (o Visconde de Barbacena), para delatar o
movimento. Foram eles: o coronel Joaquim Silvério dos
Reis, o tenente coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago
e o mestre de campo (militar) Inácio Correia Pamplona.
Silvério dos Reis teria traído o movimento em troca do
perdão de suas dívidas junto à Coroa Portuguesa.

Joaquim Silvério dos Reis,
um dos traidores dos
Inconfidentes

Tiradentes foi preso em 10
de maio de 1789, no Rio de
Janeiro, quando tentava
captar apoio para sua causa.
Ficou preso durante três
anos e foi o único do grupo
dos Inconfidentes a ser
condenado à forca. Foi
enforcado
e
depois
esquartejado, na praça da
Lampadosa, no Rio de
Janeiro, dia 21 de abril de
1792, aos 45 anos.

Após três anos sendo processados, todos os
participantes foram perdoados ou condenados ao
degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte e
executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São
Domingos (ou Campo da Lampadosa, pela Igreja de
mesmo nome no local)*, no Rio de Janeiro. Após o
cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e
ficou exposto à execração pública.
*Antes de denominar-se Campo São Domingos, o local
era chamado Campo do Rossio (com um pelourinho em
seu centro), em referência a lugar de mesmo nome em
Lisboa/Portugal. Depois o local foi denominado Praça
Tiradentes, onde, aliás, em 1889, seria proclamada a
República Brasileira.

Largo do Rossio

A memória de Tiradentes seria reabilitada justamente
pela República, por meio da Lei nº 4.897, de 9 de
dezembro de 1965.

Imagem clássica dos livros sobre a morte de
Tiradentes; pintura de Pedro Américo, de 1893

1ª página da sentença dos conjurados mineiros

Mas como foi o processo judicial
que condenou Tiradentes e os
outros inconfidentes?

O processo foi aberto oficialmente em 7 de maio de 1789,
após Joaquim Silvério dos Reis ter denunciado o plano
dos inconfidentes. Três dias depois de aberto o
processo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi
preso numa casa na Rua dos Latoeiros, hoje Rua
Gonçalves Dias, no centro do Rio de Janeiro, e levado
para a Ilha das Cobras, de onde só sairia quase três anos
depois, em 17 de abril de 1792, quando foi transferido
para a Cadeia da Relação (atual sede da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro).

Pintura A prisão de Tiradentes, de Antônio Parreiras

No dia 19 de abril, ele e os demais acusados ouviram a
sentença. Entre os condenados à morte pelo crime de
lesa-majestade (traição), Tiradentes foi o único

que não teve a pena comutada para o degredo em
colônias portuguesas na África — um ato de clemência
de D. Maria I. Pelo contrário, o alferes deveria, de acordo
com a sentença, ser “conduzido pelas ruas públicas ao
lugar da forca, e (que) nela morra de morte natural para
sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça
e levada a Vila Rica, onde no lugar mais público dela,
será pregada em um poste alto, até que o tempo a
consuma”.

O quadro 'Leitura da Sentença de Tiradentes' é de autoria de Leopoldino
de Faria (1836-1911)

No dia 21 abril de 1792, um sábado pela manhã,
Tiradentes foi escoltado pela Guarda Imperial até o
Campo de São Domingos (ou Campo da Lampadosa),

onde foi construído um patíbulo de quatro metros de
altura. A certidão de enforcamento, lavrada pelo
desembargador escrivão, registra que “o réu Joaquim
José da Silva Xavier foi levado ao lugar da forca levantada
no Campo de São Domingos, e nela padeceu morte
natural, e lhe foi cortada a cabeça, e o corpo dividido em
quatro quartos”.
Depois de participar das primeiras reuniões do
movimento que visava a independência de Minas Gerais,
Joaquim Silvério dos Reis recebeu os benefícios da
delação premiada por denunciar os companheiros às
autoridades coloniais. Antes mesmo da condenação de
Tiradentes, ele teve
suas
dívidas
perdoadas pela Coroa
- um benefício, por
sinal, previsto nas
Ordenações Filipinas,
o código penal e civil
que
vigorava
na
época.
Após
o
enforcamento,
Silvério
dos
Reis
mudou de nome e
tentou ganhar novos
favores da corte, sem
sucesso.
Tiradentes na forca

O Arquivo Público de Minas Gerais transcreveu
os 11 volumes dos Autos da Devassa da
Inconfidência Mineira. Confira, abaixo, os
documentos, despachos e sentença, referentes
a cada um dos conjurados:
Autos da Devassa da Inconfidência Mineira Volume I
Autos da Devassa da Inconfidência Mineira Volume 2
Auto de inquirição de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes

CURIOSIDADES DA
INCONFIDÊNCIA MINEIRA

Na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi
exposta em Vila Rica, foi furtada, sendo o seu paradeiro
desconhecido até aos nossos dias.
Tratando-se de uma condenação por inconfidência (traição
à Coroa), os sinos das igrejas não poderiam tocar quando da
execução. Afirma a lenda que, mesmo assim, no momento
do enforcamento, o sino da igreja local soou cinco
badaladas.
A casa de Tiradentes foi arrasada, o seu local foi salgado
para que mais nada ali nascesse, e as autoridades
declararam infames todos os seus descendentes.
Segundo alguns historiadores, Tiradentes jamais teve barba
e cabelos compridos. Como alferes, o máximo permitido
pelo Exército Português seria um discreto bigode. Durante
o tempo que passou na prisão, Tiradentes, assim como
todos os presos, tinha periodicamente os cabelos e a barba
aparados, para evitar a proliferação de piolhos, e, durante a
execução estava careca e com a barba feita, pois cabelo e
barba longos poderiam interferir na ação da corda.
O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais,
inaugurado em 1938, sob a coordenação do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), tem a
finalidade de abrigar objetos e documentos relacionados
aos fatos históricos da Inconfidência Mineira e a seus
protagonistas, e também obras de arte ou de valor histórico,
consideradas expressivas para o conhecimento da formação
do Estado de Minas Gerais.

1. Dentre os documentos e objetos, destacam-se o 7º Volume
dos Autos da Devassa, processos instaurados após as
denúncias de conspiração em Vila Rica, os despojos dos
inconfidentes degredados em África e as traves da forca de
Tiradentes, vindas do Rio de Janeiro. O Museu também
abriga um vasto arquivo judiciário, contendo 5.180
inventários, 1.660 testamentos, 14.350 ações cíveis, 1.570
ações criminais e 388 códices vários, formando um nítido
painel da vida judicial e dos costumes sociais da época da
colônia.
2. O Museu também guarda desenhos e projetos de
arquitetura para igrejas de Minas Gerais, atribuídos a
Aleijadinho (1730-1814), e uma rica coleção de arte barroca
e manuscritos de música colonial mineira. O prédio do
Museu é de 1785, quando abrigava a Casa da Câmara e
Cadeia de Ouro Preto.

Monumento a Tiradentes e
Museu da Inconfidência, na Praça
Tiradentes, em Ouro Preto-MG

A Bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo
vermelho sobre fundo branco, contornado pela expressão
em latim “Libertas quae sera tamen” – lema da
Inconfidência Mineira -, que significa “Liberdade ainda
que tardia”. A atual bandeira do Estado de Minas Gerais foi
instituída pela Lei 2.793, de 8 de janeiro de 1963, sancionada
pelo então governador José de Magalhães Pinto. O triângulo
remete à santíssima trindade e foi proposto por Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. Já a frase em latim foi
proposta por Alvarenga Peixoto, outro inconfidente, e foi
retirada de um versículo do poeta romano Virgílio.

Bandeira
do
Movimento
Inconfidente, depois adaptada
para a bandeira do Estado de
Minas Gerais.

para saber mais!
➢ Artigo "As múltiplas faces da Devassa", de André
Figueiredo Rodrigues, doutor em História pela Universidade
de São Paulo (USP).
➢ Artigo "A sentença condenatória de Tiradentes e a
construção do mito", de Andréa Vanessa da Costa Val,
Assessora da Memória do Judiciário Mineiro, e por Carine
Kely Rocha Viana, sob a supervisão do Superintendente,
Desembargador Hélio Costa.
➢ Artigo "O processo de Tiradentes e sua surpreendente
semelhança com os atuais procedimentos penais", de
Guilherme Marchioni e Otávio Espires Bazaglia, advogados
especialistas em Processo Penal.
➢ Vídeo “Tiradentes em 100 segundos”
➢ Livros Autos da Devassa e O Processo de Tiradentes

Curiosidades sobre
a Praça Tiradentes,
em Curitiba
A praça marcou época e aglutinou eventos religiosos,
políticos, e comerciais. Foi ali que os Voluntários da
Pátria foram recebidos com festa após a vitória na
Guerra do Paraguai, em 1870. Foi também referência
para movimentos operários e o local do primeiro
supermercado de Curitiba, bem como o palco de um
grave conflito étnico que resultou em três dias de
conflitos e depredações, entre os dias 8 e 11 de
dezembro de 1959. O episódio ficou conhecido como a
"Guerra do Pente" (veja detalhes mais abaixo).

Em 2008, foram encontrados calçamentos de cunho
arqueológico, datados da metade do século XIX. Após
uma grande reforma, a praça foi reinaugurada, com um
projeto de revitalização para dar visibilidade aos
achados. No sua parte central, onde está sua calçada
histórica mais importante, foi instalado um piso de 119
metros quadrados, em vidro laminado, sustentado por
uma estrutura metálica com uma iluminação especial
interna.
Em 2013, a estátua de Tiradentes, de
autoria do artista plástico João
Turin, foi removida para os serviços
de manutenção. Neste processo foi
descoberta uma garrafa no vão livre
de seu pedestal, que aberta por
técnicos especialistas, descobriu-se
conter uma carta, escrita pelo
próprio escultor, indicando que no
local original do monumento,
removida de lugar em 1932, havia
uma cápsula do tempo contendo a
primeira página do jornal “O Dia”, de
21 de abril de 1927 e algumas moedas
da época. Dentro da garrafa também
estava uma moeda de 100 réis.

Estátua de Tiradentes, na
praça de mesmo nome em
Curitiba, de autoria do
artista João Turin.

Praça Tiradentes, em
Curitiba, foi palco da
Guerra do Pente
em 1959!
Tudo começou quando o então governador do Estado do
Paraná, Moises Lupion, iniciou uma campanha para
aumento da arrecadação tributária, chamada de "Seu
Talão Vale um Milhão". A promoção consistia em juntar
comprovantes fiscais de compra, no valor de três mil
cruzeiros, e trocá-los por um cupom que daria o direito
ao sorteio de um milhão de cruzeiros.

No dia 8 de dezembro de 1959, o Subtenente Antônio
Tavares, da Polícia Militar do Paraná, comprou um pente
do comerciante libanês Ahmed Najar, no valor de quinze
cruzeiros, do qual exigiu o comprovante. Houve uma
discussão entre eles, com o comerciante agredindo o
policial e lhe fraturando uma das pernas, dando início ao
conflito, no qual cento e vinte lojas de árabes, judeus,
italianos e brasileiros, mas todos conhecidos como
"turcos", foram depredadas. Algumas delas totalmente
destruídas.

Os jornais noticiaram amplamente o conflito em Curitiba

A intervenção policial e de uma guarnição do Corpo de
Bombeiros acirrou ainda mais os ânimos dos populares.
Houve quebra-quebra generalizado por todo o centro
curitibano.

Com a intensificação da ação policial sobre o povo,
aumentou-se a resposta de forma violenta, dispersandoa para outras ruas e praças. No segundo dia do levante,
muitos dos "desordeiros" haviam sido presos. Somente
no terceiro e último dia do protesto o Exército
controlou a cidade.

Leia mais:
Guerra do pente: quando um
desencadeou o caos em Curitiba

pequeno

objeto

“O Brasil é do brasileiro, não do estrangeiro": a "Guerra
do Pente" e a xenofobia em Curitiba

Veja imagens do conflito:
1959: a Guerra do Pente em Curitiba
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