




Enquete 

 

A Prefeitura do Rio pretende celebrar  os 450 anos da cidade em 1º de março de 2015. A 
iniciativa é comandada pelo “comitê Rio450”, responsável por coordenar os preparativos e 
elaborar um calendário comemorativo que proponha uma reflexão a respeito dos caminhos 
que o Rio deve percorrer rumo aos seus 500 anos. Surgiu, então, como um marco para o 
início das comemorações a ideia de realizar uma pesquisa sobre os conhecimentos do 
carioca sobre a história da cidade. E o Laboratório de Pesquisas da UniCarioca, uma 
instituição de ensino superior, carioca da gema, foi às ruas do centro da cidade para 
perguntar ao carioca: “VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DA CIDADE?”. 

FEVEREIRO 2014 



ENQUETE:  
O CARIOCA CONHECE A 

HISTÓRIA DA SUA CIDADE? 



TOTAL DE RESPONDENTES: 862 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 05, 06 e 13 de fevereiro, nos 
horários compreendidos entre 10h e 15h, nas ruas do 
centro do Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 6 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 20 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
dentro da cidade por um dos pesquisadores do 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



Carioca tira nota 4,7 (na média), no teste de conhecimento sobre a história da cidade. 
 
Enquete  realizada pelo Laboratório de Pesquisas da UniCarioca, com  862 pessoas 
sendo: 57% do sexo masculino e 43% feminino. 80% entre 20 e 45 anos. 31% moradores da 
Zona Norte, 28% da Zona Oeste, 23% da Zona Sul e 18% do Centro. 48% já concluíram o  
ensino médio e 32% concluíram o ensino superior, revela que o carioca, não sabe tanto da 
história da cidade, quanto deveria. Mas, sabe muito mais do que muita gente (até 
ele mesmo) imaginava. 
 
Verdade que alguns chutaram e outros pediram para consultar o “Google”, o que não foi 
permitido. Mas, uma coisa é certa, o verdadeiro carioca ainda está aprendendo a conhecer a 
sua história. 
 
79% deles sabem que o nome do fundador da cidade é Estácio de Sá. 
 
Porém, apenas 23% sabem que este nome foi dado para homenagear ao rei de 
Portugal. A maioria, 64%, pensa se tratar de uma homenagem a algum santo romano. 
 
Há, no entanto, uma confusão sobre o local onde estão os restos mortais do fundador da 
cidade. Uma parte dos respondentes, 42% acha que  é na Igreja dos Capuchinhos  
(resposta correta). Outra parte, 32% (resposta incorreta), no Convento Santo Antonio. 



Uma outra questão que gerou dúvidas foi definir o local onde ocorreu a segunda fundação 
da cidade (ano 1567). 31% dos respondentes acertaram ao indicar o Morro do Castelo 
como opção. Porém, 30% erraram ao indicar a Praça 15. 
 
48% dos cariocas sabem que a Confederação dos Tamoios foi uma Aliança entre as 
diferentes tribos para combater os portugueses. Porém 28% acham que os franceses 
também estavam na mira das tribos (o que não é verdade). 
 
Quando perguntados sobre o nome da experiência civilizatória que os franceses 
tentaram realizar para colonizar o Rio, dez anos antes da fundação, somente 43% dos 
cariocas sabiam se tratar da França Antártica. 25% erraram ao tentar Revolução dos 
Trópicos. 
 
Eis aqui, uma questão mais difícil: Em que época, o Rio de Janeiro foi promovido a 
capital do país? 33% dos respondentes acertaram ao citar entre 1750 e 1800. Porém 
houve dúvidas entre duas outras respostas: 22% citaram entre 1700 e 1750 e 29% entre 1800 
e 1850. 
 
Uma coisa que o carioca sabe muito bem é  a função original dos Arcos da Lapa. 67% 
indicaram ser para o abastecimento de água (cravaram a resposta certa).  
 
Onde foi a primeira moradia de D. João VI na cidade? A metade dos respondente 
acertou (44%), afirmando ser no Paço Imperial. Porém, 35% têm dúvidas ao indicar o 
Palácio da Quinta comoopção. 



59% dos cariocas sabem que a Missão Austríaca, no século 19, trouxe ao Rio 
cientistas e artistas. 
 
Uma outra pergunta bem fácil de responder foi assinalar que o francês Jean-Baptiste 
Debret foi um exímio artista. 72% dos respondentes acertaram em cheio. 
 
Uma questão que deixou o carioca confuso foi indicar o nome dos dois prefeitos da cidade 
na Era Republicana. Somente 25% acertaram ao indicar Prado Júnior e Honório 
Gurgel. 31% tentaram Pereira Passos e Pinheiro Machado enquanto que 33% Marechal 
Hermes e Pereira Passos. 
 
Aproximadamente metade dos cariocas, 49%, sabe que entre as obras de 
melhoramentos do governo Pereira Passos estão as Avenidas Beira Mar e Rio 
Branco. Porém, 24% erraram ao indicar a Avenida Rio Branco e os Arcos da Lapa 
 
51% indicam, corretamente, que o ano da criação do Estado da Guanabara foi 
1960. Porém há dúvidas entre 1955 e 1962, com 24% e 20% para cada ano, respectivamente.  
 
Na última pergunta, os cariocas vacilaram. Tiveram dúvidas aos indicar em qual gestão foi 
inaugurado o Aterro do Flamengo. 39% acertaram ao indicar a gestão do Carlos 
Lacerda. 32%  erraram, ao indicar Negrão de Lima e 25% ao indicar Pereira Passos. 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 



43% 

57% 

Gênero 

Mulher

Homem



29% 

26% 

25% 

10% 

10% 

Faixa Etária 

Até 25 anos

de 26 a 30 anos

De 31 a 45 anos

De 46 a 50 anos

Acima de 51 anos



28% 

31% 

23% 

18% 

Moradia 

Zona Oeste

Zona Norte

Zona Sul

Centro



24% 

41% 

21% 

9% 

5% 

Faixa Salarial 

Até R$ 1.000,00

De R$ 1.001,00 e R$
3.000,00

De R$ 3.001,00 e R$
5.000,00

De R$ 5.001,00 e R$
7.000,00

Acima de R$ 7.000,00



7% 

48% 
32% 

13% 

Formação 

Até fundamental

Até ensino médio

Até ensino superior

Além da graduação



RESULTADO DA PESQUISA 
AS OPÇÕES ASSINALADAS NA COR VERDE INDICAM AS RESPOSTAS CERTAS 



79% 

1% 

17% 

3% 

Qual é o nome do fundador do Rio de Janeiro? 

Estácio de Sá

Francisco Velho

Mem de Sá

Pedro Álvares Cabral



5% 
8% 

23% 

64% 

Quando fundam a cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, os portugueses prestam homenagem a quem? 

À capital de Portugal

Ao Papa

Ao rei de Portugal

Ao santo romano



12% 

42% 

14% 

32% 

Os restos mortais do fundador da cidade se encontram: 

Na Catedral Metropolitana

Na Igreja dos Capuchinhos

No cemitério de sua cidade
natal

No Convento de Santo
Antônio



30% 

13% 

26% 

31% 

Em 1567, há uma segunda fundação da cidade. Onde 
ocorreu essa nova fundação? 

Na Praça 15

No Campo de Santana

No Morro Cara de Cão

No Morro do Castelo



48% 

28% 

7% 

17% 

O que foi a Confederação dos Tamoios? 

Aliança entre diferentes
tribos para combater os
portugueses

Aliança entre diferentes
tribos para combater os
portugueses e os franceses

Assembleia indígena que
organizava a administração
local

Movimento de apoio
irrestrito dos índios aos
portugueses



43% 

14% 

25% 

18% 

Dez anos antes da fundação, os franceses tentaram 
colonizar o Rio. Como ficou conhecida a experiência 

civilizatória? 

França Antártica

França Tamoia

Revolução dos Trópicos

Tropicália Francesa



22% 

16% 

33% 

29% 

Em que época, o Rio de Janeiro é promovido a capital do 
país? 

Entre 1700 e 1750

Entre 1650 e 1700

Entre 1750 e 1800

Entre 1800 e 1850



67% 4% 

5% 

24% 

Qual era a função original dos Arcos da Lapa?  

Abastecimento de água

Contenção de encosta

Embelezamento

Transporte urbano



4% 

17% 

44% 

35% 

Onde foi a primeira moradia de D. João VI na cidade? 

Na Real Academia de Belas-
Artes

No Jardim Botânico

No Paço Imperial

No Palácio da Quinta



59% 
18% 

16% 

7% 

A Missão Austríaca, no século 19, trouxe ao Rio: 

Cientistas e artistas

Diplomatas e políticos

Jornalistas e fotógrafos

Turistas e fotógrafos



72% 

11% 

3% 
14% 

O francês Jean-Baptiste Debret foi um exímio: 

Artista

Chef de cozinha

Pescador

Soldado



17% 

25% 

33% 

25% 

Assinale a opção que lista dois prefeitos da cidade na Era 
Republicana. 

Coelho Neto e Honório
Gurgel

Marechal Hermes e Pereira
Passos

Pereira Passos e Pinheiro
Machado

Prado Júnior e Honório
Gurgel



9% 

49% 

24% 

18% 

Entre as obras de melhoramentos do governo Pereira 
Passos estão: 

Arcos da Lapa e Passeio
Público

Avenida Beira-Mar e
Avenida Rio Branco

Avenida Rio Branco e Arcos
da Lapa

Ponte Rio-Niterói e
duplicação da Avenida
Atlântica



24% 

51% 

20% 

5% 

Quando foi criado o Estado da Guanabara? 

1905ral

1905ral

1905ral

1905ral



14% 

39% 
22% 

25% 

Em qual gestão foi inaugurado o Aterro do Flamengo?  

Marcos Tamoyo

Carlos Lacerda

Negrão de Lima

Pereira Passos



COMENTÁRIOS PARTICIPANTES 



Espaço para comentários, opiniões, dúvidas, curiosidades... 
  

• Alguns entrevistados brincaram com a pesquisa lembrando o 
programa do Sílvio Santos, "O Show do Milhão". Perguntando se 
tinham ajuda dos universitários, se podiam pular a perguntas... 

  

• Outros, tentaram se justificar, informando que estavam bom tempo 
afastados da escola e não lembravam das respostas. 

  

• Alguns afirmam nunca terem estudo os temas perguntados. 

  

• A maioria  sugeriu  divulgar as respostas certas junto com o 
resultado da pesquisa. Estão curiosos para saber se 
acertaram ou não. 


