
Leia a letra e ouça a canção: 

Escolha uma alternativa:

 

Alternativas

 
 

Documento 01

Todos juntos
Música

(A) A canção mostra como a união das forças de diferentes agentes sociais pode

ser a base para uma revolução que modi�que os rumos de um país.

(B) Na peça original dos Irmãos Grimm havia um galo, transformado em galinha

em Os Saltimbancos, para representar exclusivamente as reivindicações

feministas.

(C) A letra versa sobre a união de diversas qualidades da gata, do cão, do

jumento e da galinha.

(D) É uma das canções da peça Saltimbancos (1977), versão de Chico Buarque

para a peça do italiano Sergio Bardotti e do argentino Luis Enríquez Bacalov,

baseada em “Os músicos de Bremen”, dos Irmãos Grimm.

Conteúdo adicional

Todos juntos

https://youtu.be/-R-JLqJqrLE

1 / Questão

1 / QUESTÃO

https://youtu.be/-R-JLqJqrLE


Leia a letra e ouça a canção:

Escolha uma alternativa:

 

Alternativas

 
 

Documento 02

A galinha
Música

(A) A letra conta a história de uma galinha que, depois de colocar muitos ovos

durante sua vida, vê-se ameaçada com a morte.

(B) Produzida em 1977 e mesmo tendo sido criada para ser cantada em um

musical infantil, a canção foi vetada pela censura.

(C) A canção é uma metáfora sobre a exploração da classe trabalhadora e sua luta

por direitos - como, por exemplo, a aposentadoria.

(D) Na canção, o “patrão” da galinha, apenas interessado em sua produção, não

admite que ela se “aposente” após uma vida de trabalho.

Conteúdo adicional

A galinha

https://www.youtube.com/watc
h?v=rFM1Nq60zj0

2 / Questão

2 / QUESTÃO

https://www.youtube.com/watch?v=rFM1Nq60zj0


Escolha uma das alternativas:

 

Alternativas

 
 

Documento 03

Duas faces de um mito
Revista (A) A apropriação do mito de Branca Dias por diversos grupos acaba por

comprometer que se conheça sua �gura e sua trajetória de luta contra a

imposição da fé católica.

(B) As várias narrativas em torno da personagem Branca Dias, intensi�cadas

provavelmente por sua condição social, deixaram em segundo plano outras

personagens femininas, como Guiomar Nunes.

(C) O deslocamento, tanto temporal quanto geográ�co, das narrativas sobre

Branca Dias demonstra como personagens podem ser compreendidos de acordo

com as necessidades dos grupos que deles se apropriam.

(D) O artigo apresenta a trajetória de Branca Dias, cristã-nova, processada pela

Inquisição em Portugal, sua vinda e vida na América Portuguesa e suas

apropriações pela literatura, pela maçonaria e pela dramaturgia.

Conteúdo adicional

Feitler_Branca_Dias_Noss

a_Historia__n_10_agosto

_2004.pdf

  -



ANEXO

3 / Questão

3 / QUESTÃO



O código:

 

Alternativas

 
 

Documento 04

Lei de 16 de dezembro de 1830
Documento Legal (A) Reconhece a aplicação das mesmas penalidades aos criminosos,

independentemente de sua condição de livre ou de escravizado.

(B) Avançou na limitação do uso de formas violentas de punição, movimento

iniciado com a Constituição de 1824, superando outras punições previstas nas

Ordenações Filipinas (1603).

(C) Foi promulgado em 1830, respeitava a liturgia católica e identi�cava a pena

de morte como a pena máxima possível no país.

(D) Opera de forma ambígua ao criar espaço para atuação autônoma do judiciário

brasileiro e, ao mesmo tempo, garantir a interferência do imperador nos

processos criminais.

Conteúdo adicional

Ordenações Filipinas

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/�
lipinas/ordenacoes.htm

Constituição Política do Império
do Brazil de 25 de março de
1824

http://www.planalto.gov.br/cciv
il_03/constituicao/constituicao
24.htm

Lei de 16 de dezembro de 1830

http://www.planalto.gov.br/cciv
il_03/leis/lim/lim-16-12-
1830.htm

4 / Questão

4 / QUESTÃO

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm


Analise a imagem e escolha uma das alternativas: 

 

Alternativas

 
 

Documento 05

Elixir Doria
Propaganda

(A) É uma propaganda da primeira metade do século XX que anuncia um remédio

para indigestão.

(B) O elixir é um preparado farmacêutico com misturas orgânicas muito utilizado

na medicina popular.

(C) O desenho, utilizado em outras propagandas do mesmo produto, sugere que

é possível comer um boi sem passar mal.

(D) É um meme criado a partir de uma propaganda antiga fazendo alusão à ração

de João Dória e ao lema “Não Temer” em crítica a Michel Temer.

Conteúdo adicional

Memória Viva

http://www.memoriaviva.com.b
r

5 / Questão

5 / QUESTÃO

http://www.memoriaviva.com.br/


Observe as imagens:

 

A partir de sua observação e seus conhecimentos, escolha uma alternativa: 

 

 

Alternativas

 
 

Documento 06a

O Rufar dos Tambores 1
Fotogra�a

Documento 06b

Rufar dos Tambores II
Fotogra�a

(A) As fotos retratam cenas da vida social e cultural de habitantes de

comunidades quilombolas situadas no estado do Amapá, explicitando a existência

de elementos de origem cristã e de matriz africana.

(B) Nessas fotos de Maurício de Paiva - que trabalha em projetos que retratam

diversos contextos sociais da região amazônica brasileira – as imagens

desfocadas intensi�cam a sensação de movimento.

(C) As fotos fazem referência às tensões entre as tentativas de cristianização e a

resistência das populações de origem africana nas comunidades quilombolas do

Amapá.

(D) Pode-se a�rmar que as imagens registram paisagens e práticas sociais, nas

quais �guram indivíduos de diversas faixas etárias.

Conteúdo adicional

Fotógrafo da National
Geographic Brasil publica livro
sobre a cultura afrodescendente
no Amapá

https://www.geledes.org.br/fot
ografo-da-national-
geographic-brasil-publica-
livro-sobre-a-cultura-
afrodescendente-no-amapa/

6 / Questão

6 / QUESTÃO

https://www.geledes.org.br/fotografo-da-national-geographic-brasil-publica-livro-sobre-a-cultura-afrodescendente-no-amapa/


Sobre o documento é possível a�rmar: 

 

Alternativas

 
 

Documento 07

Lei de 15 de outubro de 1827
Documento legal (A) Trata-se de uma lei que manda implementar o ensino de primeiras letras nos

locais mais populosos, em todo o território do Império Brasileiro, assim como

legisla sobre os conteúdos a serem ensinados e as formas de contratação e

remuneração de professores.

(B) Observando a Constituição de 1824, que rezava que a instrução primária

deveria ser gratuita, a Lei de 15 de outubro de 1827 é a primeira lei sobre a

instrução pública nacional.

(C) Rati�ca em forma de lei o direito feminino ao acesso formal à instrução

pública, indica a inserção das professoras no mercado de trabalho e, ao mesmo

tempo, rea�rma a vinculação do lugar social feminino ao lar.

(D) Estabelece a distinção entre mestres e mestras, não apenas no que se refere

às suas atribuições pro�ssionais, mas também quanto ao valor da remuneração

que cada um deveria receber.

Conteúdo adicional

Constituição Política do Império
do Brazil de 25 de março de
1824

http://www.planalto.gov.br/cciv
il_03/constituicao/constituicao
24.htm

Lei de 15 de outubro de 1827

http://www2.camara.leg.br/legi
n/fed/lei_sn/1824-1899/lei-
38398-15-outubro-1827-
566692-publicacaooriginal-
90222-pl.html

O Império e as primeiras
tentativas de organização da
educação nacional

http://www.histedbr.fe.unicam
p.br/navegando/periodo_imper
ial_intro.html

7 / Questão

7 / QUESTÃO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/periodo_imperial_intro.html


Releia o artigo 15° da Lei de 15 de outubro de 1827 e o documento Castigos

Lancasterianos de 1829. 

A partir dos documentos é possível a�rmar: 

 

Alternativas

 
 

Documento 08a

Lei de 15 de outubro de 1827 - artigo 15°
Documento legal

Documento 08b

Castigos Lancasterianos, 1829
Manual

(A) A publicação de “Castigos Lancasterianos” tinha como objetivo orientar os

professores de Minas Gerais no cumprimento do artigo 15° da Lei de 15 de

outubro de 1827.

(B) O Método Lancaster, que chegou ao Brasil na década de 1820, era uma

novidade no ensino e se manteve como método o�cial no decorrer do império,

sendo abolido das escolas apenas com a Proclamação da República.

(C) O Método Lancaster, criado na Inglaterra e utilizado em Portugal desde 1815,

consistia em reunir pequenos grupos de alunos que seriam ensinados por

monitores formados e instruídos pelo professor e previa uma série de medidas

disciplinares.

(D) As formas de imposição e manutenção da disciplina por meio de castigos

apresentadas pelo Método Lancaster permitem veri�car como a violência pode

ser concebida dentro de códigos e raciocínios que regram o seu uso.

Conteúdo adicional

Lei de 15 de outubro de 1827

http://www2.camara.leg.br/legi
n/fed/lei_sn/1824-1899/lei-
38398-15-outubro-1827-
566692-publicacaooriginal-
90222-pl.html

“Castigos Lancasterianos” na
Província de Minas Gerais
(1829)

http://www.seer.ufu.br/index.p
hp/che/article/view/40943

8 / Questão

8 / QUESTÃO

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/40943


O texto a seguir é parte do Relatório Figueiredo, realizado pelo Ministério do

Interior no ano de 1967 e que teve trechos publicados no ano de 1968. Leia-o e

selecione a alternativa mais adequada: 

 

 

 

Alternativas

 
 

Documento 09

Relatório Figueiredo
Relatório

(A) A redescoberta, pela Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, em 2011, de

um relatório desparecido por décadas aponta para a di�culdade de acesso aos

documentos referentes à Ditadura Civil-Militar, causada em parte pelas disputas

em torno das memórias sobre o regime ditatorial.

(B) O Relatório Figueiredo apresentou, em mais de 7000 páginas, crimes

realizados contra os índios como indivíduos e contra o patrimônio das

comunidades, e teve expressivo impacto na opinião pública internacional. As

investigações, no entanto, foram encerradas após a publicação do AI-5.

(C) O documento apresenta o caráter sistemático e institucional da violência

contra os povos indígenas no Brasil. Corrupção, torturas, trabalhos forçados e

homicídios eram práticas correntes entre funcionários do SPI.

(D) Instalada pelo governo militar, a Comissão de Investigação é uma prova da

preocupação desse regime com a proteção dos índios no Brasil. Essa preocupação

se expressa também na dissolução do SPI e criação da FUNAI.

Conteúdo adicional

Sobre historiogra�a e
abordagem sobre o índio

https://www.youtube.com/watc
h?v=qYWmSySYPz4

Acervo Museu do Índio

http://www.docvirt.com/docrea
der.net/DocReader.aspx?
bib=museudoindio&pag�s

Documento que registra
extermínio de índios é resgatado

https://www.em.com.br/app/no
ticia/politica/2013/04/19/intern
a_politica,373440/documento
-que-registra-exterminio-de-
indios-e-resgatado-apos-
decadas-desaparecido.shtml

Relatório Figueiredo: crimes
continuam 50 anos depois.

http://www.ihu.unisinos.br/ent
revistas/547493-relatorio-
�gueiredo-crimes-continuam-
50-anos-depois-entrevista-
especial-com-elena-
guimaraes

9 / Questão

9 / QUESTÃO

https://www.youtube.com/watch?v=qYWmSySYPz4
http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=museudoindio&pagfis
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/04/19/interna_politica,373440/documento-que-registra-exterminio-de-indios-e-resgatado-apos-decadas-desaparecido.shtml
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547493-relatorio-figueiredo-crimes-continuam-50-anos-depois-entrevista-especial-com-elena-guimaraes


Em 24 de janeiro de 2018, às 19.00, a página do Facebook o�cial do Palácio do

Planalto e Presidência da República publicou a seguinte mensagem:  

 

Escolha como você vai entrar pra história. Apoie a Nova Previdência e garanta a

aposentadoria para todos. Reforma Já! 

 

Sobre a propaganda o�cial do governo do Brasil, é possível a�rmar: 

 

Alternativas

 
 

Documento 10

Apoie a Nova Previdência e garanta a
aposentadoria para todos. Reforma Já!

Propaganda

(A) Refere-se à proposta de Reforma da Previdência, que traz graves impactos

para as condições de trabalho e aposentadoria de milhões de brasileiros e que o

governo de Michel Temer tinha como meta aprovar naquele momento.

(B) Remete-se a um hipotético julgamento futuro realizado pela história para

a�rmar a necessidade de a população apoiar a proposta governamental,

atribuindo aos dissidentes a responsabilidade por “quebrar o país”.

(C) Utiliza-se de apelo emocional maniqueísta, dividindo a população brasileira

em dois grupos opostos e contrapondo as cores verde e amarela às cores

vermelha e azul.

(D) Utiliza de uma imagem gratuita de internet, de artista célebre, encontrada

em sites como Shutterstock e a altera gra�camente para adequá-la ao próprio

argumento.

Conteúdo adicional

Shutterstock

https://www.shutterstock.com/
image-vector/all-together-
large-group-people-crowd-
367060997?drawer=open

10 / Questão

10 / QUESTÃO

https://www.shutterstock.com/image-vector/all-together-large-group-people-crowd-367060997?drawer=open


Prezada equipe participante da Décima

Olimpíada Nacional em História do Brasil, 

 

Nesse momento, gostaríamos de ter algumas

informações sobre a sua equipe, incluindo o/a

professor(a) orientador(a) e os estudantes

participantes. Assim, preparamos uma série

de questões, e pedimos que as respondam da

forma mais completa que puderem. 

 

Importante: o não preenchimento do

questionário implica não receber os pontos

desta tarefa, que são conferidos pela entrega

integral da tarefa. 

 

O questionário é uma forma de conhecermos

melhor os participantes da Décima Olimpíada

Nacional em História do Brasil e de

aprimorarmos as edições futuras. 

 

Atenção: esta tarefa pode �car em modo

“rascunho” assim os dados de todos os

membros da equipe podem ser preenchidos e

a tarefa enviada. Nosso sistema não permite a

entrega desta tarefa incompleta, assim, é

necessário que todos os membros da equipe

tenham seus dados preenchidos. 

 

Atenção: Não esqueça de enviar a tarefa, as

tarefas deixadas em modo “rascunho” não são

computadas e não conferirão pontos para a

equipe. 

 

  Questionário

ESCOLHA APENAS UMA: [Gênero masculino]

[Gênero feminino] [Outros]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA: [Preto] [Pardo]

[Indígena] [Amarelo] [Branco]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Segundo grau completo]

[Graduação] [Licenciatura]

[Especialização] [Mestrado]

[Doutorado] [Pós-doutorado]

ESCOLHA APENAS UMA: [1] [2] [3 ou mais]

ESCOLHA APENAS UMA: [1 a 5] [5 a 10]

[10 a 15] [Mais de 15]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Diretoria de Ensino/Secretaria de

Educação]

1. PROFESSOR(A)

ORIENTADOR(A)

1.1 NOME COMPLETO 

1.2 EMAIL 

1.3 DATA DE NASCIMENTO 

dd/mm/aaaa

1.4 QUAL SEU SEXO/GÊNERO

1.5 QUAL A COR DE SUA PELE?

1.6 QUAL SEU NÍVEL MÁXIMO DE FORMAÇÃO?

1.7 SUA GRADUAÇÃO É EM HISTÓRIA?

Sim

Não

1.8 VOCÊ LECIONA APENAS A DISCIPLINA DE HISTÓRIA?

Sim

Não

1.9 EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ LECIONA

ATUALMENTE?

1.10 POR QUANTAS TURMAS DE HISTÓRIA VOCÊ É

RESPONSÁVEL ATUALMENTE NOS ENSINOS

FUNDAMENTAL E MÉDIO?

Caracteres com espaços: Mínimo de 50 Máximo de 2000

0 / 2000

1.11 POR QUE ESCOLHERAM ESSE NOME PARA A SUA

EQUIPE?

 

1.12 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

11 / Tarefa



[Facebook] [Instagram] [Imprensa]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA: [Sim] [Não]

[Raramente] [Frequentemente]

ESCOLHA APENAS UMA: [Gênero masculino]

[Gênero feminino] [Outros]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA: [Preto] [Pardo]

[Indígena] [Amarelo] [Branco]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA:

[8º ano do Ensino Fundamental]

[9º ano do Ensino Fundamental]

[1ª série do Ensino Médio]

[2ª série do Ensino Médio]

[3ª série do Ensino Médio]

[4ª série do Ensino Médio] [EJA]

ESCOLHA APENAS UMA: [Escola pública]

[Escola particular] [As duas]

[Não Sei]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano) do

ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação] [Não sei informar]

ESCOLHA APENAS UMA:

1.13 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO ANTERIOR

DA ONHB?

Sim

Não

1.14 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

Nona (2017)

1.15 VOCÊ UTILIZA OS MATERIAIS FORNECIDOS PELA

OLIMPÍADA EM SALA DE AULA (PARA PREPARAR SUAS

AULAS POR EXEMPLO)

1.16 VOCÊ JÁ SE INSPIROU EM ALGUMA QUESTÃO DA

PROVA DA OLIMPÍADA (TEXTO E/OU ALTERNATIVAS)

PARA FORMULAR QUESTÕES EM SUAS PROVAS OU

REVISÕES?

Sim

Não

1.17 PARTICIPAR DA OLIMPÍADA NACIONAL EM

HISTÓRIA DO BRASIL ALTERA A SUA ROTINA ESCOLAR?

Sim

Não

1.18 PARTICIPAR DA OLIMPÍADA NACIONAL EM

HISTÓRIA DO BRASIL TROUXE GANHOS OU BENEFÍCIOS

PARA A SUA ATIVIDADE COMO PROFESSOR?

Sim

Não

Caracteres com espaços: Mínimo de 150 Máximo de 2000

0 / 1500

1.19 EXPLIQUE SUA RESPOSTA PARA O ITEM 1.18.

 

Caracteres com espaços: Mínimo de 150 Máximo de 2000

0 / 2000

1.20 DE QUE FORMAS A OLIMPÍADA NACIONAL EM

HISTÓRIA DO BRASIL PODERIA CONTRIBUIR MAIS PARA

AS SUAS ATIVIDADES E SUA ATUAÇÃO COMO

PROFESSOR?

 

2. ESTUDANTE 1

2.1 NOME COMPLETO 

2.2 EMAIL 

2.3 DATA DE NASCIMENTO 

dd/mm/aaaa

2.4 QUAL SEU SEXO/GÊNERO?

2.5 QUAL A COR DE SUA PELE?

2.6 ANO / SÉRIE

2.7 SE VOCÊ É ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

VOCÊ SEMPRE ESTUDOU NESSA ESCOLA?

Sim

Não

Não sei

2.7 SE VOCÊ É ALUNO DO ENSINO MÉDIO: EM QUE

TIPO DE ESCOLA VOCÊ CURSOU O ENSINO

FUNDAMENTAL?

2.7 SE VOCÊ É ALUNO DO EJA: VOCÊ PRETENDE

CONTINUAR SEUS ESTUDOS APÓS A CERTIFICAÇÃO?

Sim

Não

Não sei

2.8 ESCOLARIDADE DA MÃE

2.9 ESCOLARIDADE DO PAI



[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano) do

ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação] [Não sei informar]

Na sua casa tem: 

Assinale no máximo duas.

Assinale quantas quiser.

2.10 SUA FAMÍLIA PARTICIPA DO PROGRAMA BOLSA

FAMÍLIA?

Sim

Não

Não sei

2.11 SUA FAMÍLIA DE ALGUM OUTRO PROGRAMA

BOLSA?

Sim

Não

Não sei

2.12 TELEVISÃO?

Sim

Não

Não sei

2.13 GELADEIRA / FREEZER?

Sim

Não

Não sei

2.14 COMPUTADOR?

Sim

Não

Não sei

2.15 ACESSO À INTERNET?

Sim

Não

Não sei

2.16 JORNAL IMPRESSO?

Sim

Não

Não sei

2.17 REVISTAS DE INFORMAÇÃO GERAL (GALILEU,

SUPERINTERESSANTE, ISTO É ETC.)?

Sim

Não

Não sei

2.18 QUAIS AS DISCIPLINAS (MATÉRIAS) DE QUE VOCÊ

MAIS GOSTA?

História

Geografia

Sociologia

Matemática

Língua Portuguesa

Ciências

Biologia

Química

Física

Educação Física

Filosofia

Artes

Outras

2.19 ALÉM DE FREQUENTAR A ESCOLA, VOCÊ:

Trabalha

Estuda línguas estrangeiras

Pratica esportes regularmente

(treina e/ou faz parte de uma equipe

esportiva)

Faz trabalho voluntário

Dedica-se a música/teatro/artes em

geral

Dedica-se a atividades de cunho

religioso

Outra

2.20 VOCÊ JÁ EMPRESTOU UM LIVRO DA BIBLIOTECA

PÚBLICA DE SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem biblioteca

pública

Não Sei

2.21 QUAL É O LIVRO QUE VOCÊ LEU ATÉ HOJE DE QUE

MAIS GOSTOU? 

2.22 VOCÊ JÁ ASSISTIU UM FILME NO CINEMA DE SUA

CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem cinema

Não sei

2.23 QUAL É O FILME QUE VOCÊ ASSISTIU ATÉ HOJE DE

QUE MAIS GOSTOU? 



ESCOLHA APENAS UMA: [Facebook]

[Instagram] [Imprensa] [Professor]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Não sei] [Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA: [Gênero masculino]

[Gênero feminino] [Outros]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA: [Preto] [Pardo]

[Indígena] [Amarelo] [Branco]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA:

[8º ano do Ensino Fundamental]

[9º ano do Ensino Fundamental]

[1ª série do Ensino Médio]

[2ª série do Ensino Médio]

[3ª série do Ensino Médio]

[4ª série do Ensino Médio] [EJA]

ESCOLHA APENAS UMA: [Escola pública]

[Escola particular] [As duas]

[Não Sei]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano) do

ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação] [Não sei informar]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano) do

ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação] [Não sei informar]

Na sua casa tem: 

2.24 EM QUE CIDADE DO BRASIL VOCÊ GOSTARIA DE

MORAR? 

2.25 QUAL O SEU PROGRAMA DE TV FAVORITO? 

2.26 QUAL O TIPO DE MÚSICA QUE VOCÊ MAIS GOSTA? 

2.27 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

2.28 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO ANTERIOR

DA ONHB?

Sim

Não

2.29 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

Nona (2017)

3. ESTUDANTE 2

3.1 NOME COMPLETO 

3.2 EMAIL 

3.3 DATA DE NASCIMENTO 

dd/mm/aaaa

3.4 QUAL SEU SEXO/GÊNERO?

3.5 QUAL A COR DE SUA PELE?

3.6 ANO / SÉRIE

3.7 SE VOCÊ É ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

VOCÊ SEMPRE ESTUDOU NESSA ESCOLA?

Sim

Não

Não sei

3.7 SE VOCÊ É ALUNO DO ENSINO MÉDIO: EM QUE

TIPO DE ESCOLA VOCÊ CURSOU O ENSINO

FUNDAMENTAL?

3.7 SE VOCÊ É ALUNO DO EJA: VOCÊ PRETENDE

CONTINUAR SEUS ESTUDOS APÓS A CERTIFICAÇÃO?

Sim

Não

Não sei

3.8 ESCOLARIDADE DA MÃE

3.9 ESCOLARIDADE DO PAI

3.10 SUA FAMÍLIA PARTICIPA DO PROGRAMA BOLSA

FAMÍLIA?

Sim

Não

Não sei

3.11 SUA FAMÍLIA DE ALGUM OUTRO PROGRAMA

BOLSA?

Sim

Não

Não sei

3.12 TELEVISÃO?

Sim

Não

Não sei



Assinale no máximo duas.

Assinale quantas quiser.

ESCOLHA APENAS UMA: [Facebook]

[Instagram] [Imprensa] [Professor]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Não sei] [Pre�ro não responder]

3.13 GELADEIRA / FREEZER?

Sim

Não

Não sei

3.14 COMPUTADOR?

Sim

Não

Não sei

3.15 ACESSO À INTERNET?

Sim

Não

Não sei

3.16 JORNAL IMPRESSO?

Sim

Não

Não sei

3.17 REVISTAS DE INFORMAÇÃO GERAL (GALILEU,

SUPERINTERESSANTE, ISTO É ETC.)?

Sim

Não

Não sei

3.18 QUAIS AS DISCIPLINAS (MATÉRIAS) DE QUE VOCÊ

MAIS GOSTA?

História

Geografia

Sociologia

Matemática

Língua Portuguesa

Ciências

Biologia

Química

Física

Educação Física

Filosofia

Artes

Outras

3.19 ALÉM DE FREQUENTAR A ESCOLA, VOCÊ:

Trabalha

Estuda línguas estrangeiras

Pratica esportes regularmente

(treina e/ou faz parte de uma equipe

esportiva)

Faz trabalho voluntário

Dedica-se a música/teatro/artes em

geral

Dedica-se a atividades de cunho

religioso

Outra

3.20 VOCÊ JÁ EMPRESTOU UM LIVRO DA BIBLIOTECA

PÚBLICA DE SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem biblioteca

pública

Não Sei

3.21 QUAL É O LIVRO QUE VOCÊ LEU ATÉ HOJE DE QUE

MAIS GOSTOU? 

3.22 VOCÊ JÁ ASSISTIU UM FILME NO CINEMA DE SUA

CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem cinema

Não sei

3.23 QUAL É O FILME QUE VOCÊ ASSISTIU ATÉ HOJE DE

QUE MAIS GOSTOU? 

3.24 EM QUE CIDADE DO BRASIL VOCÊ GOSTARIA DE

MORAR? 

3.25 QUAL O SEU PROGRAMA DE TV FAVORITO? 

3.26 QUAL O TIPO DE MÚSICA QUE VOCÊ MAIS GOSTA? 

3.27 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

3.28 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO ANTERIOR

DA ONHB?

Sim

Não

3.29 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)



ESCOLHA APENAS UMA: [Gênero masculino]

[Gênero feminino] [Outros]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA: [Preto] [Pardo]

[Indígena] [Amarelo] [Branco]

[Pre�ro não responder]

ESCOLHA APENAS UMA:

[8º ano do Ensino Fundamental]

[9º ano do Ensino Fundamental]

[1ª série do Ensino Médio]

[2ª série do Ensino Médio]

[3ª série do Ensino Médio]

[4ª série do Ensino Médio] [EJA]

ESCOLHA APENAS UMA: [Escola pública]

[Escola particular] [As duas]

[Não Sei]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano) do

ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação] [Não sei informar]

ESCOLHA APENAS UMA:

[Não possui escolaridade]

[Até quarta série (quinto ano) do

ensino fundamental]

[Ensino fundamental completo ou

ensino médio incompleto]

[Ensino médio completo ou curso

superior incompleto]

[Curso Superior Completo ou

incompleto]

[Pós-graduação] [Não sei informar]

Na sua casa tem: 

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

Nona (2017)

4. ESTUDANTE 3

4.1 NOME COMPLETO 

4.2 EMAIL 

4.3 DATA DE NASCIMENTO 

dd/mm/aaaa

4.4 QUAL A COR DE SUA PELE?

4.5 QUAL A COR DE SUA PELE?

4.6 ANO / SÉRIE

4.7 SE VOCÊ É ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

VOCÊ SEMPRE ESTUDOU NESSA ESCOLA?

Sim

Não

Não sei

4.7 SE VOCÊ É ALUNO DO ENSINO MÉDIO: EM QUE

TIPO DE ESCOLA VOCÊ CURSOU O ENSINO

FUNDAMENTAL?

4.7 SE VOCÊ É ALUNO DO EJA: VOCÊ PRETENDE

CONTINUAR SEUS ESTUDOS APÓS A CERTIFICAÇÃO?

Sim

Não

Não sei

4.8 ESCOLARIDADE DA MÃE

4.9 ESCOLARIDADE DO PAI

4.10 SUA FAMÍLIA PARTICIPA DO PROGRAMA BOLSA

FAMÍLIA?

Sim

Não

Não sei

4.11 SUA FAMÍLIA DE ALGUM OUTRO PROGRAMA

BOLSA?

Sim

Não

Não sei

4.12 TELEVISÃO?

Sim

Não

Não sei

4.13 GELADEIRA / FREEZER?

Sim

Não

Não sei

4.14 COMPUTADOR?

Sim

Não

Não sei

4.15 ACESSO À INTERNET?

Sim

Não

Não sei

4.16 JORNAL IMPRESSO?

Sim

Não

Não sei

4.17 REVISTAS DE INFORMAÇÃO GERAL (GALILEU,

SUPERINTERESSANTE, ISTO É ETC.)?

Sim

Não

Não sei



Assinale no máximo duas.

Assinale quantas quiser.

ESCOLHA APENAS UMA: [Facebook]

[Instagram] [Imprensa] [Professor]

[Divulgação na escola]

[Indicação de amigo] [Outros]

[Não sei] [Pre�ro não responder]

 

4.18 QUAIS AS DISCIPLINAS (MATÉRIAS) DE QUE VOCÊ

MAIS GOSTA?

História

Geografia

Sociologia

Matemática

Língua Portuguesa

Ciências

Biologia

Química

Física

Educação Física

Filosofia

Artes

Outras

4.19 ALÉM DE FREQUENTAR A ESCOLA, VOCÊ:

Trabalha

Estuda línguas estrangeiras

Pratica esportes regularmente

(treina e/ou faz parte de uma equipe

esportiva)

Faz trabalho voluntário

Dedica-se a música/teatro/artes em

geral

Dedica-se a atividades de cunho

religioso

Outra

4.20 VOCÊ JÁ EMPRESTOU UM LIVRO DA BIBLIOTECA

PÚBLICA DE SUA CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem biblioteca

pública

Não Sei

4.21 QUAL É O LIVRO QUE VOCÊ LEU ATÉ HOJE DE QUE

MAIS GOSTOU? 

4.22 VOCÊ JÁ ASSISTIU UM FILME NO CINEMA DE SUA

CIDADE?

Sim

Não

Na minha cidade não tem cinema

Não sei

4.23 QUAL É O FILME QUE VOCÊ ASSISTIU ATÉ HOJE DE

QUE MAIS GOSTOU? 

4.24 EM QUE CIDADE DO BRASIL VOCÊ GOSTARIA DE

MORAR? 

4.25 QUAL O SEU PROGRAMA DE TV FAVORITO? 

4.26 QUAL O TIPO DE MÚSICA QUE VOCÊ MAIS GOSTA? 

4.27 COMO FICOU SABENDO DA ONHB?

4.28 VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO ANTERIOR

DA ONHB?

Sim

Não

4.29 QUAL(IS)

Primeira (2009)

Segunda (2010)

Terceira (2011)

Quarta (2012)

Quinta (2013)

Sexta (2014)

Sétima (2015)

Oitava (2016)

Nona (2017)
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Todos juntos
Música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Enriquez - Bardotti - versão

Chico Buarque/1977. 

OS SALTIMBANCOS 

Gravadora: Philips 

Catálogo: 6349 321

Ano: 1977 

Letra disponível

em: https://www.letras.mus.br/o

s-saltimbancos/275214/

Créditos

Enriquez - Bardotti  

"Uma gata, o que é que tem? 

- As unhas 

E a galinha, o que é que tem? 

- O bico 

Dito assim, parece até ridículo 

Um bichinho se assanhar 

E o jumento, o que é que tem? 

- As patas 

E o cachorro, o que é que tem? 

- Os dentes 

Ponha tudo junto e de repente

vamos ver o que é que dá 

 

Junte um bico com dez unhas 

Quatro patas, trinta dentes 

E o valente dos valentes 

Ainda vai te respeitar 

 

Todos juntos somos fortes 

Somos �echa e somos arco 

Todos nós no mesmo barco 

Não há nada pra temer 

- Ao meu lado há um amigo 

Que é preciso proteger 

Todos juntos somos fortes 

Não há nada pra temer 

 

Uma gata, o que é que é? 

- Esperta 

E o jumento, o que é que é? 

- Paciente 

Não é grande coisa realmente 

Prum bichinho se assanhar 

E o cachorro, o que é que é? 

- Leal 

E a galinha, o que é que é? 

- Teimosa 

Não parece mesmo grande coisa 

Vamos ver no que é que dá 

 

Esperteza, Paciência 

Lealdade, Teimosia 

E mais dia menos dia 

A lei da selva vai mudar 

 

Todos juntos somos fortes 

Somos �echa e somos arco 

Todos nós no mesmo barco 

Não há nada pra temer 

- Ao meu lado há um amigo 

Que é preciso proteger 

Todos juntos somos fortes 

Não há nada pra temer 

 

E no entanto dizem que são tantos 

Saltimbancos como somos nós." 
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A galinha
Música

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Enriquez - Bardotti – versão

Chico Buarque/1977

OS SALTIMBANCOS

Gravadora: Philips 

Catálogo: 6349 321

Ano: 1977 

Letra disponível

em: https://www.letras.mus.br/o

s-saltimbancos/275208/

Créditos

Enriquez - Bardotti  

"Todo ovo 

Que eu choco 

Me toco 

De novo 

Todo ovo 

É a cara 

É a clara 

Do vovô 

 

Mas �quei 

Bloqueada 

E agora 

De noite 

Só sonho 

Gemada 

 

A escassa produção 

Alarma o patrão 

As galinhas sérias 

Jamais tiram férias 

'Estás velha, te perdôo 

Tu �cas na granja 

Em forma de canja' 

 

Ah !!! é esse o meu troco 

Por anos de choco??? 

Dei-lhe uma bicada 

E fugi, chocada 

 

Quero cantar 

Na ronda 

Na crista 

Da onda 

 

Pois um bico a mais 

Só faz mais feliz 

A grande gaiola 

Do meu país" 
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Duas faces de um mito
Revista

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

Bruno Feitler. “Duas Faces de um

mito”. Revista Nossa História.

Rio de Janeiro, Agosto de 2004,

pp. 48-51. Disponível em:

https://www.academia.edu/3631

885/Branca_Dias_as_duas_fac

es_de_um_mito  

Créditos

Bruno Feitler.  

“Processada pela Inquisição no

século XVI, Branca Dias inspirou

peças teatrais e romances que a

transformaram num personagem-

símbolo na luta contra a

intolerância 

Há duas Brancas Dias: uma real,

outra imaginária. A primeira pode

ser conhecida consultando-se os

documentos históricos e os

estudos já escritos a seu respeito; a

outra está nos romances e peças de

teatro inspirados na personagem

real. O problema é que muitas

vezes as duas Brancas se

confundem, e a �ccional toma o

lugar da original. (...) Em 1929, o

historiador Rodolpho Garcia, ao

escrever a introdução à Primeira

visitação do Santo Ofício às partes do

Brasil, desfaria de�nitivamente o

engano, mas nem por isso Branca

Dias deixaria de continuar

inspirando os �ccionistas e certos

autores de obras supostamente

históricas. 

A personagem real nasceu em

Viana da Foz do Lima, em

Portugal, por volta de 1515, e

morreu provavelmente em 1558 na

capitania de Pernambuco, para

onde migraram muitos cristãos-

novos. Enquanto seu marido,

Diogo Fernandes, instalava-se em

Pernambuco, montando um

engenho na sesmaria que lhe havia

sido concedida às margens do rio

Camaragibe, Branca, que havia

permanecido em Portugal, era

denunciada e presa pela

Inquisição.

Acusada de "judaísmo" (a prática

de ritos judaicos) pela própria mãe

e por uma irmã, que já se

encontravam presas, Branca

admitiu a dita heresia, sendo assim

libertada, em 1545, após renegar

seus erros perante os inquisidores

e cumprir as penas que lhe foram

impostas. Foi em algum momento

entre este ano e 1551 que ela veio

para o Brasil com seus �lhos,

talvez como fugitivos, uma vez que

a limitação de movimento era

normalmente aplicada às pessoas

condenadas pela Inquisição. 

Com a morte do marido, além de

administrar a parcela que restava

do engenho de Camaragibe (...)

Branca manteve em sua casa na

Rua Palhares, em Olinda, com a

ajuda das �lhas, uma escola para

ensinar meninas a cozinhar,

bordar e fazer rendado. Mal

imaginava que, trinta anos depois,

já morta, suas ex-alunas a

denunciariam ao visitador

inquisitorial por práticas

judaizantes no Brasil. Como os

inquisidores não consideraram as

denúncias su�cientes, a memória

de Branca não foi maculada, nem

seus ossos precisaram ser

desenterrados, como costumava

acontecer nos casos de acusações

póstumas. (...)

O mito não tardou a se formar. Já

na virada do século XVII para o

XVIII, dizia-se em Recife que os

ossos de Branca Dias haviam sido

levados de Pernambuco e

queimados ‘por ordem do Santo

Ofício’. Embora não fosse verdade,

esses boatos revelam que a Branca

Dias judaizante e cristã-nova

continuava viva na memória da

população, sua lenda se formando

(...)

Outros registros sobre a tortuosa

trajetória da personagem só são

conhecidos a partir de 1879,

quando foi publicado o ‘drama



histórico’, hoje perdido intitulado

Branca Dias de Apipucos, a primeira

de uma série de reinterpretações

�ccionais da sua história. A autora,

Joana Maria de Freitas Gamboa,

situa-o na época da Guerra dos

Mascates – célebre con�ito entre

os comerciantes do Recife e os

proprietários de terra de Olinda

ocorrido de 1710 a 1715 – e conta a

história de uma judia rica que,

temendo a Inquisição, jogou toda a

sua fortuna em prata num a�uente

do Camaragibe, que �cou então

conhecido como o riacho da Prata.

Este primeiro romance inspirado

na história de Branca Dias

deslocou a protagonista no tempo

– de �ns do século XVI para o

começo do XVIII. Ela depois se

deslocaria no espaço, pois segundo

um texto não muito posterior,

publicado na Gazeta do Sertão de

Campina Grande, o drama se

passava na Paraíba. 

Em 1905 e 1922, foram publicados

mais dois títulos, igualmente

baseados na personagem. O

primeiro, o Livro de Branca Dias, de

José Joaquim de Abreu (...) des�ava

uma biogra�a imaginária da rica e

bela judia nascida na Paraíba em

1734 e queimada pela Inquisição

em 1761. O segundo intitulava-se O

algoz de Branca Dias. Quase

cinquenta anos depois, em 1966, o

teatrólogo Dias Gomes, com a peça

O Santo Inquérito, que resultaria

também numa radionovela e num

�lme, tornaria a personagem

conhecida do grande público.

Ainda recentemente, em 1993, José

Jo�lly publicava Nos tempos de

Branca Dias, a�rmando a

veracidade de sua história, e isso

através do estudo dos textos

anteriores sobre a personagem,

dando-lhes – para alguns

erradamente – o valor de

documentos. No eco da vida de

Branca Dias, também se pode

incluir a minissérie A Muralha, em

que a bela Letícia Sabatella,

cantando em hebraico e

perseguida pelo terrível

inquisidor, seria mais uma

referência.

Alguns perguntam se não houve,

de fato, duas Brancas diferentes,

uma no século XVI, em

Pernambuco, outra no século

XVIII, na Paraíba. Apesar de

existirem outras mulheres com

este nome processadas pela

Inquisição, nenhuma delas o foi na

Paraíba em meados do século

XVIII, onde o mito é situado. Sua

localização nesta capitania, nos

anos 1720 e 1730, pode ser um

resquício da história trágica de um

importante grupo de cristãos-

novos locais presos pela

Inquisição. Uma destas

paraibanas, chamada Guiomar

Nunes, foi queimada (após ter sido

garroteada, isto é, enforcada,

como acontecia com quem dizia

querer ‘morrer na lei de Cristo’)

em Lisboa, em 1731. Embora

cristã-nova, ela não descendia de

Branca Dias, nem tinha a mesma

condição social da mestra de

Olinda.

Como entender a permanência de

Branca e o esquecimento de

Guiomar?  Como explicar o mito de

Branca Dias? Isto talvez se deva ao

fato desta ter sido uma

personagem dos tempos iniciais da

colonização e ter, devido a laços

familiares, deixado sua

descendência e sua memória na

elite local. Outra razão seria a

perpetuação da personagem pelos

maçons, que chegaram a dar seu

nome à loja paraibana, fundada em

1918. Esta incorporação pelos

maçons da �gura de Branca Dias

não ocorreu pelo fato de Branca ter

sido cristã-nova ou judaizante,

mas por ela ter sido perseguida

pela Inquisição, símbolo maior do

obscurantismo, da repressão e da

censura. Embora a trama de Santo

Inquérito se passe na Paraíba dos

anos 1750, a peça foi escrita em

1966, já sob a repressão da

ditadura militar. Ela remete a

qualquer situação de opressão e



descreve as relações entre

oprimidos e os donos do poder,

que impõem aos primeiros as suas

leis. 

Uma outra peça de teatro ilustra

exemplarmente a associação entre

a história de Branca Dias e a

maçonaria, Aprovada pela censura

em 20 de novembro de 1930 e

arquivada na seção de manuscritos

da Biblioteca Nacional (Coleção

‘Teatro Censura’), mostra as

razões da adoção desta

personagem pela sociedade

maçônica. Nesta peça, intitulada

simplesmente Branca Dias e

quali�cada pelo autor, Honório

Rivereto, como ‘tragedia

psychica’, a protagonista tem um

papel fortemente político,

simbolizando ‘os oprimidos de

pensamento’. A história se passa

na época da presença holandesa no

Brasil (1630-54), quando houve

liberdade religiosa para os judeus.

Um dos o�ciais batavos, conhecido

como ‘propagador do

neocristianismo’ (doutrina

formulada pelo autor da peça nos

moldes do espiritismo e que

implica ‘a necessidade de

progresso moral da humanidade

terrestre’) e mestre, isto é, mentor

de Branca, o que desvincula a

personagem de sua origem e

práticas judias. Com uma forte

carga espírita, o que a aproxima da

obra já mencionada de José

Joaquim de Abreu (...)

Assim, o fundo comum da origem

cristã-nova e da perseguição

inquisitorial, a matriarca

judaizante dos primórdios da

colonização de Pernambuco, uma

personagem histórica,

transformou-se na linda e virgem

Branca Dias perseguida pelo

obscurantismo, no símbolo e

arquétipo da liberdade. Dois

retratos de um mesmo fantasma

que assombrava a sociedade

brasileira.” 
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Lei de 16 de dezembro de 1830
Documento Legal

Sobre este documento
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Tipo de documento

Origem

Visconde de Alcantara. Lei de 16

de dezembro de 1830. Disponível

em: http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-

1830.htm 

Créditos

Visconde de Alcantara 

 

 

"Manda executar o Codigo

Criminal.

D. Pedro por Graça de Deus, e

Unanime Acclamação dos Povos,

Imperador Constitucional, e

Defensor Perpetuo do Brazil:

Fazemos saber a todos os Nossos

subditos, que a Assembléa Geral

Decretou, e Nós Queremos a Lei

seguinte. 

 

CODIGO CRIMINAL DO IMPERIO

DO BRAZIL  

PARTE PRIMEIRA  

Dos Crimes, e das Penas  

 

TITULO I  

Dos Crimes  

CAPITULO I  

DOS CRIMES, E DOS CRIMINOSOS 

 

Art. 1º Não haverá crime, ou delicto

(palavras synonimas neste Codigo)

sem uma Lei anterior, que o

quali�que. 

(...) 

 

TITULO II  

Das Penas  

CAPITULO I  

DA QUALIDADE DAS PENAS, E DA

MANEIRA COMO SE HÃO DE

IMPOR, E CUMPRIR 

Art. 33. Nenhum crime será punido

com penas, que não estejam

estabelecidas nas leis, nem com

mais, ou menos daquellas, que

estiverem decretadas para punir o

crime no gráo maximo, médio, ou

minimo, salvo o caso, em que aos

Juizos se permittir arbitrio. 

(...) 

Art. 38. A pena de morte será dada

na forca. 

Art. 39. Esta pena, depois que se

tiver tornado irrevogavel a

sentença, será executada no dia

seguinte ao da intimação, a qual

nunca se fará na vespera de

domingo, dia santo, ou de festa

nacional. 

Art. 40. O réo com o seu vestido

ordinario, e preso, será conduzido

pelas ruas mais publicas até à

forca, acompanhado do Juiz

Criminal do lugar, aonde estiver,

com o seu Escrivão, e da força

militar, que se requisitar. 

Ao acompanhamento precederá o

Porteiro, lendo em voz alta a

sentença, que se fôr executar. 

Art. 41. O Juiz Criminal, que

acompanhar, presidirá a execução

até que se ultime; e o seu Escrivão

passará certidão de todo este acto,

a qual se ajuntará ao processo

respectivo. 

Art. 42. Os corpos dos enforcados

serão entregues a seus parentes,

ou amigos, se os pedirem aos

Juizes, que presidirem à execução;

mas não poderão enterral-os com

pompa, sob pena de prisão por um

mez a um anno. 

Art. 43. Na mulher prenhe não se

executará a pena de morte, nem

mesmo ella será julgada, em caso

de a merecer, senão quarenta dias

depois do parto. 

(...) 

Art. 60. Se o réo fôr escravo, e

incorrer em pena, que não seja a

capital, ou de galés, será

condemnado na de açoutes, e

depois de os so�rer, será entregue

a seu senhor, que se obrigará a

trazel-o com um ferro, pelo

tempo, e maneira que o Juiz

designar. 

O numero de açoutes será �xado

na sentença; e o escravo não

poderá levar por dia mais de

cincoenta.  

(...) 

DISPOSIÇÕES GERAES 



Art. 65. As penas impostas aos réos

não prescreverão em tempo algum. 

Art. 66. O perdão, ou minoração

das penas impostas aos réos, com

que os agraciar o Poder

Moderador, não os eximirá da

obrigação de satisfazer o mal

causado em toda a sua plenitude. 

(...)" 
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Lei de 15 de outubro de 1827
Documento legal

Sobre este documento
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Glossário

Prática de quebrados: Frações. 

 

 

Origem

Publicação: Coleção de Leis do

Império do Brasil - 1827, Página

71 Vol. 1 pt. I (Publicação

Original) 

Fonte: Visconde de S. Leopoldo.

Lei de 15 de outubro de 1827.

Disponível em:

http://www2.camara.leg.br/legin

/fed/lei_sn/1824-1899/lei-

38398-15-outubro-1827-

566692-publicacaooriginal-

90222-pl.html 

 

Créditos

Visconde de S. Leopoldo 

“Manda crear escolas de primeiras

letras em todas as cidades, villas e

logares mais populosos do

Imperio. 

 

(...) 

 

Art 1º Em todas as cidades, villas e

logares mais populosos, haverão

as escolas de primeiras letras que

forem necessarias. 

 

Art 2º Os Presidentes das

provincias, em Conselho e com

audiencia das respectivas

Camaras, emquanto não tiverem

exercicio os Conselhos geraes,

marcarão o numero e localidades

das escolas, podendo extinguir as

que existem em logares pouco

populosos e remover os

Professores dellas para as que se

crearem, onde mais aproveitem,

dando conta à Assembléa Geral

para �nal resolução. 

 

Art 3º Os Presidentes, em

Conselho, taxarão inteiramente os

ordenados dos Professores,

regulando-os de 2004000 [sic] a

500$000 annuaes: com attenção

às circumstancias da população e

carestia dos logares, e o farão

presente à Assembléa Geral para a

approvação. 

 

(...) 

 

Art 6º Os Professores ensinarão a

ler, escrever as quatro operações

de arithmetica, pratica de

quebrados, decimaes e

proporções, as noções mais geraes

de geometria pratica, a

grammatica da lingua nacional, e

os principios de moral christã e da

doutrina da religião catholica e

apostolica romana,

proporcionandos à comprehensão

dos meninos; preferindo para as

leituras a Constituição do Imperio

e a Historia do Brazil. 

 

Art 7º Os que pretenderem ser

providos nas cadeiras serão

examinados publicamente perante

os Presidentes, em Conselho; e

estes proverão o que fôr julgado

mais digno e darão parte ao

Governo para sua legal nomeação. 

 

Art 8º Só serão admittidos à

opposição e examinados os

cidadãos brazileiros que estiverem

no gozo de seus direitos civis e

politicos, sem nota na

regularidade de sua conducta. 

 

Art 9º Os Professores actuaes não

seram providos nas cadeiras que

novamente se crearem, sem exame

e approvação, na fórma do art. 7º. 

 

Art 10º Os Presidentes, em

Conselho, �cam autorizados a

conceder uma grati�cação annual,

que não exceda à terça parte do

ordenado, àquelles Professores,

que por mais de doze annos de

exercicio não interrompido se

tiverem distinguindo por sua

prudencia, desvelos, grande

numero e approveitamento de

discipulos. 

 

Art 11º Haverão escolas de meninas

nas cidades e villas mais

populosas, em que os Presidentes

em Conselho, julgarem necessario

este estabelecimento. 

 

Art 12º As mestras, além do

declarado no art 6º, com exclusão

das noções de geometria e

limitando a instrucção da

arithmetica só as suas quatro



operações, ensinarão tambem as

prendas que servem à economia

domestica; e serão nomeadas pelos

Presidentes em Conselho, aquellas

mulheres, que sendo brazileiras e

de reconhecida honestidade, se

mostrarem com mais

conhecimentos nos exames feitos

na fórma do art. 7º. 

 

Art 13º As mestras vencerão os

mesmos ordenados e grati�cações

concedidas aos mestres. 

 

(...) 

 

Art 15º Estas escolas serão regidas

pelos estatutos actuaes no que se

não oppozerem à presente lei; os

castigos serão os praticados pelo

methodo de Lencastre. 

 

(...)” 
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“(...) 

Art 15º Estas escolas serão regidas

pelos estatutos actuaes no que se

não oppozerem à presente lei; os

castigos serão os praticados pelo

methodo de Lencastre. 

(...)” 
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Castigos Lancasterianos, 1829
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Decurião: Estudante, que numa

escola dirige uma classe de

alunos ou lhes toma a lição, por

mando do mestre; monitor. 

Gonilha: Gravata.  

Arrátel: Antiga unidade de peso

utilizada no Império Português

referente a 16 onças ou 459,5

gramas. 

 

Origem

Lais Olivato. “’Castigos

Lancasterianos’ na Província de

Minas Gerais (1829)”. Cadernos

de História da Educação, v.16,

n.3, p.846-858, set.-dez. 2017,

pp. Disponível em:

http://www.seer.ufu.br/index.ph

p/che/article/view/40943  

Créditos

Lais Olivato (transcrição) 

Gra�a Atualizada

“INSTRUMENTOS E MODOS DE

CASTIGOS LANCASTERIANOS. 

Quando uma ofensa se perpetre

muitas vezes, depois da

admoestação, o decurião a quem o

ofensor apresentar o bilhete lhe

porá um pedaço de pau à roda do

pescoço, que lhe servirá como

uma gonilha, e com isto se manda

para o seu lugar. Este pau pesará

desde 4 até 6 arráteis, pouco mais

ou menos. O pescoço não se

oprime, mas deve pôr-se de sorte

que, voltando ele a cabeça para a

direita ou esquerda, isto lhe

embarace o pescoço.

Enquanto que o pau descansa

sobre os ombros, sempre se

conserva no equilíbrio, mas com o

mais leve movimento perde-se, e o

pau opera como um peso morto.

Assim ele será obrigado a sentar-

se na sua verdadeira posição, e

continuar com o seu trabalho. 

(...) 

A Cesta 

Algumas vezes se põe os meninos

dentro de um saco ou cesta,

suspensos no teto da sala, à vista

de todos os outros, que

frequentemente se estão rindo dos

pássaros na gaiola. 

Este castigo é o mais terrível que se

pode dar aos discípulos de senso de

habilidade; sobretudo é temido

pelos decuriões. O seu nome é

bastante, e por tanto poucas vezes

se usa dele. 

Proclamação dos erros de um ofensor

perante a Aula 

Quando um menino é desobediente

aos seus pais, profano em sua

linguagem, e tem cometido

alguma ofensa contra a

moralidade, ou é notável por falta

de limpeza, usualmente se veste

com tiras de pergaminho, tendo

escrito a sua ofensa, e um barrete

na cabeça. Deste modo passeará ao

redor da sala, precedendo-o dois

meninos proclamando sua ofensa;

variando a proclamação conforme

as diferentes ofensas. 

(...) 

Da prisão depois da aula 

Poucos castigos são tão e�cazes

como a prisão depois da aula;

contudo é seguido de uma

circunstância desagradável. Para

prender os meninos na sala da aula

logo que ela se conclua, muitas

vezes é necessário que o mestre ou

algum substituto esteja na aula

para estarem quietos. Este

inconveniente se evita

amarrando-os às escrivaninhas ou

tendo-os nas gonilhas, de sorte

que se não possam mover. Estas

variações de inevitáveis castigos

produzem o seu efeito, de qualquer

forma que eles sejam. Qualquer

sorte de castigo, cujo uso seja

constante, perde o seu efeito por

isso mesmo que se torna familiar. 

As vantagens que as variações dos

castigos produzem são; que eles se

podem aplicar dando muita a�ição

aos cumplices, sem incomodar o

mestre. O objeto destes diferentes

modos de procedimento e fatigar o

culpado com um cepo ou pau, ou

pondo-o em prisão de uma ou de

outra parte, até que se humilhe e

peça perdão, dizendo que para o

futuro se comportará melhor.



Quando ele achar que os castigos

facilmente se repetem, e sendo ele

o instrumento deles, e que de

nenhum outro modo os evitará

senão por portar-se bem, é mais

que provável que imediatamente

mudará para melhor. Muito poucas

vezes o discípulo merece gonilha e

cadeias ao mesmo tempo. 

Os discípulos, que tiverem juízo,

quando forem castigados uma vez,

não deverão esperar que sejam

outra vez castigados; porque então

será dobrado. 

(...) 

Escritos de vergonha 

Quando os discípulos estão em

costume de falar e estarem

preguiçosos no tempo da aula, far-

se-á estar o culpado em pé, tendo

umas tiras de papel escritas com as

palavras, v. g. -- bulha, preguiça,

mamando nos dedos, mordendo os

dedos, bonitas mechas, -- por

cantar ao ler. (...)” 
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Relatório Figueiredo
Relatório

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Glossário

Celerados: Criminoso, facínora.

Tropelias: Confusões, desordens.

Selvícola: Que habita as selvas.

Sevícias: Maus-tratos.

Baraço: Corda ou cordel de �os

de linho, estopa etc. ou de

vergas torcidas; corda ou laço

para enforcamento.

Cutelo: Instrumento cortante que

compreende uma lâmina

semicircular e um cabo de

madeira, usada antigamente

para decapitações e, até

recentemente, para cortar

carnes; ação violenta de

repressão, demissão, expurgo

etc. 

 

 

Origem

Relatório Figueiredo, v. 1, pp. 1-

7. Brasília: Ministério do Interior,

Governo Federal, 1968.

Disponível em:

http://www.docvirt.com/docread

“MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

Exmo., Sr. Ministro 

[...] 

Instalada no dia 3 de novembro de

1967, (...) esta CI [Comissão de

Investigação] começou a produzir

prova testemunhal e documental. 

Ouviram-se dezenas de

testemunhas, juntaram-se

centenas de documentos nas várias

unidades da Séde e das cinco

Inspetorias visitadas. 

Pelo exame do material infere-se

que o Serviço de Proteção aos

Índios foi antro de corrupção

inominável durante muitos anos. 

O índio, razão de ser do SPI,

tornou-se vítima de verdadeiros

celerados, que lhe impuseram um

regime de escravidão e lhe

negaram um mínimo de condições

de vida compatível com a

dignidade da pessoa humana. 

É espantoso que exista na

estrutura administrativa do País

repartição que haja descido a tão

baixos padrões de decência. E que

haja funcionários públicos, cuja

bestialidade tenha atingido tais

requintes de perversidade.

Venderam-se crianças indefesas

para servir aos instintos de

indivíduos desumanos. Torturas

contra crianças e adultos, em

monstruosos e lentos suplícios, a

título de ministrar justiça. 

[...] 

Caberia ao servidor impedir a

tortura e, na reincidência, destituir

e punir os responsáveis. Tal porém

jamais aconteceu porque as

famigeradas autoridades indígenas

eram a garantia julgada e�caz para

acobertar as tropelias de facínoras

eregidos em protetores do

selvícola pátrio. 

Outras vêzes, porém, o desabusado

não se preocupava com o lado

formal da questão e – êle próprio

– submetia a vítima às sevícias,

conforme sua ira do momento. 

Rea�rmamos que parece

inverossímel haver homens, ditos

civilizados, que friamente possam

agir de modo tão bárbaro. 

[...] 

Nesse regime de baraço e cutelo

viveu o SPI muitos anos. A

fertilidade de sua cruenta história

registra até cruci�cação, os

castigos físicos eram considerados

fato natural nos Postos Indígenas. 

Os espancamentos, independentes

de idade ou sexo, participavam de

rotina e só chamavam a atenção

quando, aplicados de modo

exagerado, ocasionavam a

invalidez ou a morte. 

[...] 

Sem ironia, pode-se a�rmar que

os castigos de trabalho forçado e

de prisão em cárcere privado

representavam a humanização das

relações índio SPI. 

Isso porque, de maneira geral, não

se respeitava o índio como pessoa

humana, servindo homens e

mulheres, como animais de carga,

cujo trabalho deve reverter ao

funcionário. No caso da mulher,

torna-se mais revoltante porque

as condições eram mais

desumanas. 

Houve postos em que as

parturientes eram mandadas para

o trabalho dos roçados em dia após

o parto, proibindo-se de

conduzirem consigo o recém

nascido. O tratamento é, sem

dúvida, muito mais brutal do que o

dispensado aos animais, cujas

fêmeas sempre conduzem as crias

nos primeiros tempos. 

[...] 

Mas não paravam aí os crimes



er.net/DocReader.aspx?

bib=museudoindio&pag�s= 

Créditos

Jader de Figueiredo Correa 

contra os indefesos indígenas. 

O trabalho escravo não era a única

forma de exploração. Muito

adotada também era a usurpação

do produto do trabalho. Os roçados

laboriosamente cultivados, eram

sumàriamente arrebatados do

miserável sem pagamento de

indenização ou satisfação

prestada. 

Tudo – repetimos sempre – como

se o índio fôsse um irracional,

classi�cado muito abaixo dos

animais de trabalho, aos quais se

presta, no interêsse da produção,

certa assistência e farta

alimentação. 

[...] 

Não se pode avaliar o prejuízo

causado ao SPI e aos indígenas

diretamente durante tantos anos

de orgia administrativa. [...] O SPI

abrange cerca de 130 Postos

Indígenas, disseminados em 18

unidades da Federação, o que vale

dizer que se estende pelo interior

de todo o Brasil, excetuando os

pequenos Estados do Piauí, Ceará,

Rio Grande do Norte, Espírito

Santo e Sergipe. 

Durante cêrca de 20 anos a

corrupção campeou no Serviço

sem que fôssem feitas inspeções e

tomadas medidas saneadoras. 

Tal era o regime de impunidade; e

que a Comissão ouviu dizer no

Ministério da Agricultura, ao qual

era subordinado o SPI, que cerca de

150 inquéritos ali foram

instaurados sem jamais resultar

em demissão de qualquer culpado. 

[...] a CI resolveu requisitar os

processos de inquéritos

administrativos do SPI.

Infelizmente os arquivos daquela

Pasta já haviam sido transferidos

para Brasília e foram destruídos

pelo incêndio que queimou o

edifício sede, juntamente com a

sedo [sede] do SPI instalada no

mesmo edifício. 

Os poucos processos salvados do

incêndio dão a impressão de

protecionismo, pois havia em

todos uma característica comum,

um traço dominante: a existência

de um vício processual que

determinava sua anulação e

arquivamente [arquivamento] [...]

Ora, a conveniência era �agrante.

Defendiam-se entre si pois

conheciam os crimes uns dos

outros. 

Aos que praticavam

irregularidades, mais fácil se

tornou obstaculizar a apuração

depois do incêndio do Ministério

da Agricultura. 

Destruídos os arquivos julgaram-

se salvos e livres dos castigos

merecidos. Felizmente são longas

as garras da Lei e a Verdade pode

chegar por vários caminhos." 
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Apoie a Nova Previdência e garanta a aposentadoria para todos. Reforma Já!
Propaganda
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