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Atividade 3 
 
A Revolta da Chibata, em 1910, expressou o descontentamento dos marinheiros com a organização e 
com as leis da Marinha brasileira. 
Fonte 1 

 
O CHOLERA. A Illustração Brazileira. Rio de Janeiro, n. 35, 1° nov. 1910. p. 142. (APESP). 
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Fonte 2 

 
SUBLEVAÇÃO na Esquadra. O Commercio de São Paulo. São Paulo, n. 1634, 2 dez. 1910. Capa b. (APESP). 
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Fonte 3 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 

da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 
Artigo I  

        Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.     

Artigo II  
        Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  
Artigo III  

        Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
Artigo IV  

        Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas.     

Artigo V  
        Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante. 
 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris: ONU, 1948. 
Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 19 
nov. 2010. 
 
1. A partir da análise da Fonte 1, identifique: 
a) Local e data da publicação. 
b) O que representa a figura central nas duas imagens? 
c) De acordo com as imagens e a legenda, qual é o local representado? 
 
2. Descreva quais eram as condições de trabalho dos marinheiros brasileiros no início do século XX, 
apresentadas nas Fontes 1 e 2. Aponte as doenças recorrentes a bordo.  
 
3. Analise o trecho final do texto da Fonte 2: “[...] numa República, para gozar os benefícios da lei que 
aboliu os castigos corporaes, foi preciso impôr a sua execução, o respeito ás suas disposições 
imperativas, por um acto de força!”. A que “acto de força” o autor se refere? Discorra brevemente 
sobre ele. 
 
4. Leia a Fonte 3 e responda: 
a) Qual a data de sua produção? 
b) Qual artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos poderia ser utilizado contra o 
tratamento despendido aos marinheiros descritos na Fonte 2? Transcreva-o. 
c) Em sua opinião, a Declaração dos Direitos Humanos é efetivamente exercida na atualidade pelos 
países membros da ONU? Justifique com exemplos. 


