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Roteiro para o
Mapeamento Completo!
!
O mapeamento completo é a forma de marcação mais elaborada e informativa da nossa
plataforma. Por isso, o utilizamos apenas para espaços que tenham um significado fundamental e/
ou apresentem uma grande quantidade de arquivos e documentação. Publicamos esse tipo de
mapeamento em um arquivo no formato de PDF, diagramado pela equipe de Comunicação do
ISER. !

!
Neste PDF, devem constar, nesta ordem:!
!

1- Um breve texto de “apresentação”, com as principais informações sobre o lugar (localização,
história e o que ocorreu de relevante em relação ao período da Ditadura). Esse texto não deve ter
mais do que três páginas, incluindo as notas de rodapé. !

!

2- Trechos de depoimentos de pessoas se referindo a esse lugar. Esses depoimentos podem ser
inéditos, prestados pessoalmente para o pesquisador com intuito de colocar diretamente na
Cartografia; ou retirados de outras publicações, trabalhos de pesquisa e até mesmo matérias de
jornal e televisão (nesta caso, é importante colocar a referência completa de onde o depoimento
foi extraído). Os depoimentos devem ter, no máximo, três parágrafos, além de uma breve
descrição sobre o depoente (quando e onde nasceu, o que fez/faz etc) como nota de rodapé. !

!
3- Imagens do lugar, com legenda e referência de onde foram extraídas. !
!

4- Links de vídeos disponíveis na internet sobre o lugar (se constar). Pode ser entrevista,
programa de televisão, trecho de documentários etc. !

!

5- Breve bibliografia, tanto que foi consultada para a produção do documento, quanto aquela que
o pesquisador poderia indicar para os leitores conhecerem mais informações sobre o lugar.
Também podem constar links para sites de pesquisa. !

!
!
!

Caso tenha alguma dúvida, consulte algum dos materiais já disponíveis no site, como o PDF do
DOI-Codi: http://www.cartografiasdaditadura.org.br/files/2014/02/DestacamentodeOpera
%C3%A7%C3%B5esdeInforma%C3%A7%C3%B5es-DOI-CODI1.pdf!

!
!
Mãos à obra! !
!

Equipe Cartografias da Ditadura

