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Apresentação 

Como é a vida nas cidades atualmente e como foi viver em espaços urbanos em 
outros tempos? Em que medida as transformações urbanas impactam em nossa vida? 
Basta viver nas cidades para se tornar um "cidadão" e ter direitos sociais e econômi-
cos assegurados? E quem não mora na cidade, é influenciado pelas atividades e pela 
dinâmica urbana? Refletir sobre essas questões nos ajuda a entender melhor um as-
pecto fundamental da vida em sociedade, marcado pelo convívio e pelas tensões que 
constituem os espaços e os tempos na cidade. Convidamos você a buscar algumas 
respostas para essas questões ao utilizar esta obra para as Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para o Ensino Médio.

Mas não se iluda! As respostas não estarão prontas nem são uma verdade única. 
Você terá de construí-las coletivamente lendo textos, fazendo pesquisas, investigando 
sua realidade, interpretando textos filosóficos, literários, imagens, filmes, enfim, você 
precisará buscar as respostas e discutir com os professores e os colegas. 

Há, ainda, muitas outras perguntas do âmbito das Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas a serem feitas e respondidas, e caberá a você formulá-las, pois quem pergunta 
e exercita a curiosidade já começa a enfrentar um dos desafios mais importantes da 
área: desenvolver um pensamento crítico sobre muitas das questões que nos cercam. 

Neste mar sem fim de informações em que vivemos no século XXI, temos de 
desenvolver uma grande capacidade crítica para construir nossas próprias opiniões, 
baseados em estudo, argumentos e dados confiáveis. Não basta buscar, sem crité-
rio, informações na internet, pois corremos o risco de ser enganados e manipulados. 
Como saber se uma informação é falsa ou merece ser questionada? Sendo críticos, 
isto é, buscando outras fontes para comparar, levantando dados e, o mais importante, 
criando uma interpretação própria, com base nos dados apurados. 

Esta pode ser a maior tarefa da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 
contribuir para que os cidadãos exercitem suas habilidades intelectuais e adquiram 
conhecimentos que os tornem capazes de construir uma leitura do mundo que os 
cerca. Isso os ajudará a fazer suas escolhas com autonomia, responsabilidade e basea-
dos em argumentos. Ou seja: não se trata de, simplesmente, memorizar informações 
para fazer uma prova. Bem mais do que isso, esta obra propõe que você seja capaz de 
pensar por conta própria, que seja dono de suas próprias ideias. Para isso, oferecemos 
um conjunto de perguntas e problemas vividos pela nossa sociedade e para os quais 
vamos buscar construir, juntos, respostas e soluções, a partir de uma análise bem 
fundamentada e de um pensamento crítico. 

Para que serve tudo isso? Para nos constituirmos em cidadãos responsáveis pelas 
nossas escolhas e pela vida coletiva. Para que possamos compreender e respeitar os 
direitos do outro e as necessidades do planeta em que vivemos. Para que todos pos-
samos, enfim, viver com dignidade. 
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Conheça sua obra!
Esta obra está organizada em torno de um conjunto de textos e atividades que vão se intercalando: a proposta 

é convidar o estudante a ter um papel ativo em sala de aula, produzindo pesquisas e reflexões para construir co-
nhecimentos e também um pensamento crítico. 

SEÇÕES

 LER...
Atividades baseadas em textos de diferentes linguagens com 
vistas a trabalhar habilidades como comparar, observar, ana-
lisar e produzir reflexões a partir da leitura e do diálogo entre 
estudantes e professor.

 PONTO DE VISTA
Atividades em que será necessário identificar as opiniões e os 
argumentos de um ou mais autores para, em seguida, elaborar 
uma opinião própria, concordando ou discordando do(s) au-
tor(es) e, apresentando novos argumentos com base no que já 
foi trabalhado, em pesquisas ou na experiência pessoal.

 NARRATIVAS

Textos de pessoas que contam algo relacionado com o tema do 
capítulo; o objetivo é incentivar uma discussão inicial acerca do 
que vai ser problematizado no capítulo. 

 PESQUISA

Ao realizar pesquisas, os estudantes assumem um papel ati-
vo na construção do conhecimento trazendo novos elemen-
tos e ideias para a reflexão conjunta de professor e colegas. 
As propostas de pesquisa apresentam roteiros com um pas-
so a passo na perspectiva de oferecer estratégias de maior 
rigor metodológico. 

 PARE e PENSE

Oferece um apoio para a leitura dos textos explicativos dos 
temas dos capítulos propondo questões que não limitam à 
identificação de informações no texto, mas visam fomentar 
reflexões e extrapolações em relação ao que está sendo dis-
cutindo. 

 RELEITURA

Esforço de síntese e de elaboração de conclusões acerca de 
temas relacionados ao mundo em que vivemos, à luz do que 
foi trabalhado ao longo do capítulo. 

 LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Indicação de livros, artigos, filmes, documentários e sites 
que possam ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no ca-
pítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto sobre 
o conteúdo da obra sugerida. 

 ENEM

Seleção de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 
que mobilizam conteúdos estudados em cada capítulo.

ENTENDA A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento elaborado por especialistas de todas as áreas 

do conhecimento com a colaboração de milhares de professores e educadores; ela orienta o desenvolvimento de 
práticas em sala de aula que promovam uma formação humana integral e, também, a construção de uma socie-
dade justa, democrática e inclusiva. Além disso, esse documento define o conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes brasileiros devem ter ao término da Educação Básica.

A BNCC traz Competências Gerais, Competências Específicas e Habilidades para as quatro áreas do 
conhecimento; elas visam assegurar a formação básica comum dos estudantes.

É importante que você entenda o conceito de competência, pois ele é o eixo condutor das aprendizagens da 
Educação Básica.

Pode-se definir competência como mobilização de:
• conhecimentos (conceitos e procedimentos);
• habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais);
•  atitudes e valores a fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.

A BNCC estabelece um conjunto de dez Competências Gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a 
Educação Básica, e de diversas Competências Específicas e Habilidades próprias de cada área do conhecimento.

Nas diferentes etapas do livro você encontrará ícones bastante visíveis que identificam tanto as 
Competências Específicas da área como as Habilidades trabalhadas nas seções e atividades que 
compõem as etapas. É importante que você entenda essas Competências e Habilidades 
para aproveitar melhor as proposições de cada projeto. Nas páginas 143-144 você encon-
tra todas as competências e habilidades da BNCC que foram utilizadas na obra. 
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CIDADES NA 
CONTEMPORANEIDADE: 
PROBLEMAS E DESAFIOS

1

Você já ouviu falar de Songdo, uma cidade 
da Coreia do Sul? Trata-se de uma cidade 
planejada para ser inteligente e sustentável, 

como um experimento de cidade do futuro. Construí-
da do zero a partir de 2005, a cidade planeja aliar tec-
nologia e conexão com a natureza. Alguns questiona-
mentos devem ser feitos em relação a esse objetivo.
Quais são os impactos do uso massivo das tecnologias 
digitais no tempo e no espaço daqueles que vivem em 

grandes centros urbanos? Existe uma cidade ideal? 
Hoje, parece ser mais importante pensar as cidades 
pelo valor econômico que apresentam do que como 
espaços de convivência e de construção coletiva do 
bem-estar e da felicidade daqueles que nelas vivem.
Com isso, são muitas desigualdades: entre ricos e 
pobres, periferia e centro, velho e novo, habitantes e 
visitantes, público e privado. Assim, com base em ci-
dades reais, como podemos projetar cidades ideais?
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Neste capítulo, vamos estudar e refletir sobre o lugar em que vivemos: a cida-
de. Como veremos, apesar das características particulares, esses espaços urba-
nos apresentam aspectos comuns. Desse modo, vamos refletir sobre o significado 
da cidade, seus problemas e desafios. Com base nesses temas, pensaremos sobre 
maneiras de torná-la mais justa para seus habitantes. Para começar, vamos discu-
tir alguns desafios enfrentados por moradores do Recife, capital de Pernambuco. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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8 CAPÍTULO 1

NARRATIVAS
Um dos principais problemas do Recife, importante cidade do Nordeste brasileiro, é a situação crítica das mora-

dias de populações economicamente vulneráveis. Essa situação não é, contudo, algo isolado. Em diversas cidades 
do país, há moradias precárias e acesso desigual aos serviços públicos. Diante de um cenário em que se tem como 
objetivo tornar as cidades conectadas e sustentáveis no futuro, situações como as do Recife e de outras cidades 
do mundo demonstram que ainda há muito a fazer para que as condições de vida e moradia sejam mais justas. 

Leia abaixo uma reportagem do JC Online e, em seguida, reflita sobre as questões propostas no Roteiro de 
trabalho.

 �  As habitações precárias em palafitas em cima do mangue mostram a falta de planejamento urbano e a inexistência de uma política 
habitacional para as populações mais carentes e vulneráveis. A falta de políticas públicas direcionadas para a melhoria das condições de 
moradia é um problema antigo, com sérios reflexos no que se refere à qualidade de vida dessas populações. JC Online, 14 dez. 2016.

Palafitas voltam com tudo no Recife

Miséria, falta de ordenamento urbano em áreas ribeirinhas e política habitacional deficiente. São os ingredien-
tes que resultam na mais precária forma de habitação popular do Recife: as palafitas. Após uma breve tentativa de 
erradicação por parte do poder público, no início dos anos 2000, as políticas para o segmento foram deixadas de 
lado. O resultado é que atualmente, em pelo menos oito pontos da cidade, é possível vislumbrar barracos erguidos 
precariamente sobre áreas de mangue.

Poucos casos ilustram tão bem o problema como o do Jardim Beira Rio, no bairro do Pina, Zona Sul. Em 2013, 
quando foi concluída a entrega de 480 unidades dos habitacionais Via Mangue I e II, as famílias que viviam nas pa-
lafitas do local foram acomodadas em apartamentos de 40 metros quadrados. “Não deu nem um ano e o pessoal já 
estava construindo aqui de novo”, comenta a dona de casa Roseane Barbosa, uma das pessoas que reocuparam o 
mangue e voltaram a conviver em meio ao lixo com ratos e baratas. Ela alega que não foi contemplada com um lugar 
no conjunto, e que alguns moradores alugam os apartamentos por até R$ 700.

Precariedade

Encravada entre as pontes Paulo Guerra e Agamenon Magalhães, também no Pina, está a comunidade conhecida 
como Beco do Sururu. Mais um clássico bolsão de miséria, tábuas mal arranjadas e placas de compensado à beira do rio. 
“A vida aqui é descer para a maré e catar sururu para trazer o sustento para casa”, diz Luan Rodrigues, 19 anos, que mora 
com a esposa em um cubículo de madeira que equivale ao tamanho de um quarto em um apartamento de classe média.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS502



9CIDADES NA CONTEMPORANEIDADE: PROBLEMAS E DESAFIOS

  CIDADE: UMA INVENÇÃO HUMANA
Apresentamos até aqui dois exemplos bastante diferentes de cidade: de um lado, Songdo, cidade sul-coreana 

altamente tecnológica, preparada para ser uma cidade do futuro; de outro lado, Recife, em cujo presente podemos 
perceber as desigualdades sociais de origem histórica. Esse contraste nos ajuda a refletir sobre como as cidades são 
construídas e para que elas servem. Cabe, então, pensar em algumas questões: O que é uma cidade? Por que as 
cidades surgem? Por que decidimos viver nelas? 

Para começar nossa conversa, é importante entender que as cidades são uma construção em um sentido muito 
amplo, resultado de um processo de invenção de uma vida em comunidade. A arquiteta e urbanista Raquel Rolnik 
(1956-) nos fornece algumas ideias interessantes sobre essa invenção humana:

O viajante de muitos tempos e lugares reconhece em seu caminho os vestígios da proximidade com a cidade. Sobre mon-
tanhas, rios e pedras da natureza primeira se implanta uma segunda natureza, manufaturada, feita de milhares de formas 
geométricas. Fruto da imaginação e trabalho articulado de muitos homens, a cidade é uma obra coletiva que desafia a natureza.

Ela nasce com o processo de sedentarização e seu aparecimento delimita uma nova relação homem/natureza: para 
fixar-se em um ponto para plantar é preciso garantir o domínio permanente do território.

Imbricada portanto com a natureza mesma da cidade está a organização da vida social e consequentemente a neces-
sidade de gestão da produção coletiva. Indissociável à existência material da cidade está a sua existência política.

Centro e expressão de domínio sobre um território, sede do poder e da administração, lugar de produção de mitos e 
símbolos – não estariam essas características ainda presentes nas metrópoles contemporâneas? Cidades da era eletrôni-
ca, não seriam suas torres brilhantes de vidro e metal os centros de decisão dos destinos do Estado, país ou planeta? Não 
seriam seus outdoors, vitrinas e telas de TV os templos dos novos deuses?

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 7-8.

No trecho acima, Raquel Rolnik nos ajuda a compreender que a cidade é uma invenção humana, marcada 
pelo contraste com a natureza, uma vez que promove a modificação do espaço natural, fruto da necessidade e 
da imaginação humanas. Além dos aspectos materiais envolvidos na criação das cidades, é preciso notar que elas 
determinam uma nova forma de vida, na qual as relações sociais, políticas, culturais e simbólicas têm um papel 
central. Se a cidade é uma invenção humana, podemos também afirmar que ela transformou radicalmente a nossa 
forma de vida.

Três incêndios – em 2005, 2013 e 2014 – não foram suficientes para que o poder público desocupasse a co-
munidade de Roque Santeiro, no bairro dos Coelhos, área central da capital. A proximidade entre os barracos de 
madeira, as precárias instalações elétricas e de gás tornam a vida dos moradores de Roque Santeiro uma eterna ro-
leta russa. “Mas a gente vai sair daqui para onde? Para pagar R$ 400 de aluguel?”, diz a dona de casa Maria Apa-
recida, há seis anos no local, e que desde o último incêndio, em 2014, recebe R$ 200 mensais de auxílio-moradia.

Para o gestor público Felipe Cury – militante do movimento por moradia popular –, algumas práticas poderiam 
minimizar a questão das palafitas na cidade. “Há muitos imóveis subutilizados no Centro do Recife, por exemplo, que 
poderiam receber famílias”. Segundo ele, muitas áreas ribeirinhas são Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), e 
algumas têm planos urbanísticos que não são colocados em prática. [...]

A secretaria de habitação da prefeitura explica que não há projetos específicos para palafitas, que todas estão 
incluídas na política habitacional da gestão. De acordo com a pasta, existem duas obras em curso e que visam abrigar 
famílias de comunidades ribeirinhas. Uma é o habitacional Vila Brasil 1, na Ilha Joana Bezerra, que terá 128 aparta-
mentos. A obra deverá ser entregue em 2017.

PALAFITAS voltam com tudo no Recife. JC Online, 14 dez. 2016. Disponível em:  
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2016/12/14/palafitas-voltam-com-tudo-no-recife-263502.php.  

Acesso em: 4 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o problema central abordado na reportagem? Por que esse problema é tão sério?

2. O músico pernambucano Chico Science (1966-1997) é autor da canção “A cidade”, que retrata problemas 
comuns nos centros urbanos, particularmente do Recife. Procurem a canção na internet e discutam sobre 
os problemas mencionados em sua letra.

3. Quais são os efeitos, para a vida nas cidades, da desigualdade nas condições de moradia e saneamento?

4. Com base no que você e os colegas de grupo discutiram, que atitudes vocês defenderiam para resolver os 
problemas sociais da cidade em que vivem? 
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Por quais motivos as pessoas escolheram vi-
ver em cidades? Alguns estudiosos, como Rol-
nik, apontam que a opção de construir cidades 
está ligada à sedentarização dos agrupamen-
tos humanos. Tornar-se sedentário, fixar-se em 
um território e nele estabelecer uma vida em 
comum consiste em criar regras e ordenamen-
tos que todos os membros do grupo devem 
seguir. Trata-se de um modo de vida oposto 
ao nomadismo. Ser nômade é não possuir 
uma residência fixa em um território. Assim, os 
nômades movimentam-se por territórios dife-
rentes e neles permanecem durante períodos 
variados. Alguns acreditam que o nomadismo 
foi uma característica de todas as sociedades 
humanas no passado. Contudo, ainda existem 
diversas comunidades nômades, como o povo 
Dukha na província de Hovsgol, na Mongólia.

No nomadismo também há regras que or-
denam a vida do grupo, porém elas não es-
tão ligadas a um território fixo. A opção pela 
sedentarizarão está, por sua vez, relacionada 
com o domínio permanente sobre um territó-
rio e as riquezas naturais que podem ser dele 
extraídas. Esse domínio pode ocorrer por di-

ferentes motivos, e um deles está relacionado à gestão da produção coletiva 
dos itens necessários para a subsistência. A partir do momento em que um 
agrupamento humano se fixa em um território, a produção dos bens para a sub-
sistência passa a ser controlada por um governo, que define quanto precisa ser 
produzido ou se é necessário aumentar a produção e gerar um excedente para 
ser comercializado ou armazenado. Desse modo, a vida em comunidade pode 
ser motivada por um fator econômico e, ao mesmo tempo, visar à organização 
da vida pública. O poder público pode determinar o que é de todos, estabelecer 
mecanismos para distribuir a riqueza e definir as obrigações e os direitos de 
cada um.

Além dos motivos econômicos e político-administrativos, houve cidades fun-
dadas por motivos militares, tendo em vista o fornecimento de proteção contra 
ameaças de outros povos. Existem ainda cidades que surgiram como centros de 
produção de saber e cultura ou de organização da fé nos templos religiosos.

Em virtude da combinação desses diferentes fatores, é grande a diversidade 
de cidades ao redor do mundo, cujo nascimento ou fundação se deveu a va-
riados fatores. Brasília, por exemplo, foi fundada como capital política e admi-
nistrativa no Brasil nos anos 1960. Desde o início planejada para cumprir essa 
função, ela foi o resultado dos projetos de Lucio Costa (1902-1998) e Oscar 
Niemeyer (1907-2012). A cidade foi inaugurada em 1960, por Juscelino 
Kubitschek (1902-1976), na época o presidente do Brasil. Fortaleza, por sua 
vez, cresceu às margens do riacho Pajeú, em torno do forte Schoonenborch, 
erguido durante a posse dos holandeses no nordeste brasileiro, entre 1649 e 
1654. Depois de ser retomado pelos portugueses e renomeado Fortaleza de 
Nossa Senhora da Assunção, o forte desmoronou e foi reconstruído em 1817. 

Algumas cidades nascem por motivos comerciais. Lisboa, capital de Por-
tugal, é um exemplo de cidade fundada como porto comercial. Por sua vez, 

Manchester, na Inglaterra, surgiu em virtude de sua pro-
ximidade com as minas de carvão, recurso natural ne-
cessário para o desenvolvimento industrial daquele país.

Há indícios de que índios nativos já viviam na região 
de Los Angeles. A cidade de Cambridge, na região me-
tropolitana de Boston, é sede de grandes universidades 
estadunidenses, como Harvard e o Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT). Trata-se de uma cidade liga-
da ao saber e à cultura.

� Garoto do povo Dukha conduz rena e seu filhote. (Hovsgol, Mongólia, 2018.)

PARE e PENSE

1. Por que as cidades são consideradas uma 
invenção humana?

2. Quais características diferenciam a vida 
nas cidades do nomadismo?
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Em cidades como São Paulo, Nova York e Paris, 
muitos desses aspectos estão combinados: são impor-
tantes por motivos econômicos, políticos, administra-
tivos e culturais. Nesse sentido, é relevante notar que 
as cidades são diferentes umas das outras e foram 
construídas por diferentes razões e, muitas vezes, suas 
potencialidades apareceram ao longo do tempo. Por 
isso, podemos afirmar que toda cidade está sempre 
em transformação, por se tratar de uma organização 
complexa, viva e dinâmica.

Esses exemplos mostram que, ao falarmos de “cida-
de”, não nos referimos a um modelo único, que possa 
ser reproduzido de modo uniforme. Pelo contrário, tanto 
o nascimento como o desenvolvimento das cidades são 
fruto de fatores próprios a cada uma delas. Além disso, 
esse desenvolvimento as transforma, com frequência 
ocultando a memória histórica de períodos anteriores.

� Imagem da cidade de Brasília (DF), um exemplo de cidade 
planejada, 2015.

� Forte de Schoonenborch, na cidade de Fortaleza (CE), 2006.

� Foto da cidade de Lisboa, Portugal, 2018. � Projeto de exibição de filmes no parque Estadual Histórico de Los 
Angeles, Estados Unidos, 2017.
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ck� Meca, na Arábia Saudita, é um exemplo de 
cidade que se tornou o centro da religião 
islâmica por ser a terra natal de Maomé.
Grande Mesquita de Meca, 2015.
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 O QUE É CIDADE?
Neste ponto da nossa conversa, parece que não 

temos como escapar de uma pergunta fundamental: 
se as cidades são diversas, resultado de processos es-
pecíficos, ainda que com traços comuns, o que define 
propriamente uma cidade? Um conjunto de edifícios, 
casas, ruas, avenidas, praças e parques é suficiente para 
que possamos entender o significado de uma cidade? 
Novamente recorremos ao texto de Raquel Rolnik. Na 
primeira parte de seu livro O que é cidade, ela apresenta 
três perspectivas que podem nos ajudar a responder a 
essa pergunta: cidade como um ímã, cidade como escri-
ta, cidade e sua estreita relação com a política e, final-
mente, cidade como mercado. Essas perspectivas são 
complementares e nos permitem compreender algumas 
dimensões da cidade. Vale a pena pensar sobre elas.

A primeira dessas perspectivas é a da cidade como 
ímã. Certamente você sabe o que é um ímã, não? Por 
que Raquel Rolnik utilizou essa analogia? A resposta é 
que um mercado, um templo religioso ou um forte militar 
servem para atrair grupos humanos e conectá-los. 

Entendida desse modo, a cidade reúne, congrega. 
Assim, para além dos prédios, casas e outras constru-
ções, ela caracteriza-se como um elemento que agre-
ga um grande conjunto de pessoas, de diversas idades, 
crenças, valores e classes sociais. E isso não depende 
do tamanho, desde as pequenas até as megalópoles, é 
possível notar essa mesma característica.

A segunda perspectiva é a da cidade como escrita. 
Você consegue imaginar a cidade desse modo? Por que 
a arquitetura de uma cidade poderia ser comparada a 
uma forma de escrita? Leia o trecho a seguir.

É evidente o paralelismo que existe entre a 
possibilidade de empilhar tijolos, definindo formas 
geométricas, e agrupar letras, formando palavras 
para representar sons e ideias. Deste modo, cons-
truir cidades significa também uma forma de escrita. 
Na história, os dois fenômenos – escrita e cidade 
– ocorrem quase que simultaneamente, impulsio-
nados pela necessidade de memorização, medida e 
gestão do trabalho coletivo.

[...] O desenho das ruas e das casas, das praças 
e dos templos, além de conter a experiência da-
queles que os construíram, denota o seu mundo. É 
por isso que as formas e tipologias arquitetônicas, 
desde quando se definiram enquanto hábitat per-
manente, podem ser lidas e decifradas, como se lê 
e decifra um texto.

ROLNIK, Raquel. Op. cit., p. 15-17.

Essa analogia entre cidade e escrita permite notar 
como, de fato, as cidades estão impregnadas da cul-
tura e dos valores daqueles que as construíram e que 
as ocupam e transformam e, por outro lado, como 

PESQUISA
Como vimos até aqui, a cidade é uma criação humana. Todas as cidades têm uma história e um aspecto que se 

destaca, o que se traduz em modos diferentes de se relacionar com o espaço e seus símbolos materiais e culturais.
Propomos aqui uma atividade que tem por objetivo motivar uma reflexão sobre a maneira como os habitantes 

do município em que você vive sentem e vivenciam o lugar onde moram. Para tornar o trabalho bem organizado, 
sugerimos que a atividade seja feita da seguinte maneira:

 Roteiro de trabalho

1. Com o auxílio da professora ou do professor, reúna-se com os colegas, formando pequenos grupos.

2. Em grupos, elaborem uma lista de lugares e símbolos culturais (isto é, atividades, festas, tradições, etc.) do 
município onde vocês vivem.

3. Em seguida, é hora de realizar uma enquete nos bairros em que os membros do grupo moram, perguntando a 
vizinhos, amigos e familiares se conhecem os lugares e símbolos culturais que vocês escolheram e como os veem 
e avaliam (se gostam ou não, se consideram importantes, se representam um aspecto importante do município, 
etc.). Nesse momento, é importante saber por que seus entrevistados e entrevistadas gostam ou não de um lugar, 
acham ou não certa tradição importante. Não se esqueçam de perguntar sobre as razões de cada resposta.

4. Feita a pesquisa, organizem o material para apresentar os resultados para os demais grupos. Com a ajuda 
da professora ou do professor, estabeleçam um tempo máximo para a apresentação, a fim de que vários 
grupos possam falar sobre os resultados obtidos.

5. Depois das apresentações, reservem uma aula para conversar sobre esses resultados e pensar em ações que 
poderiam ser tomadas para que o município onde vocês vivem se torne um lugar cada vez melhor.
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nós somos também resultado das cidades nas quais vivemos. Segundo Rolnik, a arquitetura das cidades deno-
ta – no sentido de representar, significar e caracterizar – um mundo particular, o mundo ou o universo daquela 
cidade. É por meio desses sinais concretos – edifícios, praças, casas, etc. – que deciframos cada cidade, o que a 
torna diferente de outras, conferindo-lhes uma identidade.

Essas duas perspectivas nos auxiliam a entender a relação entre cidade e política, que é a terceira perspectiva discu-
tida por Raquel Rolnik. Viver na cidade necessariamente significa viver de forma coletiva. Essa perspectiva nos remete a 
duas palavras: polis e civitas. Ambas, a primeira grega e a segunda latina, significam “cidade”. Delas derivam as palavras 
“política”, “cidadão” e “cidadania”. Todas têm relação com a ideia de coletividade, algo próprio das cidades. Assim, falar 
em cidade como coletividade implica, por sua vez, a ideia de participação: e isso em um duplo sentido, pois somos parte 
da cidade e, como seus habitantes, participamos da vida que nela se desenvolve.

Assim, ser habitante de cidade significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos esta 
participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos.

[...] Da mesma forma se referiam os romanos à civitas, a cidade no sentido de participação dos cidadãos na vida 
pública. Se no caso da polis ou da civitas o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade e sim à sua 
dimensão política, o conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo que, por direito, pode 
participar da vida política.

ROLNIK, Raquel. Op., cit., p. 15-17.

 Espaço urbano: consumo e memória
O importante até aqui é que você perceba 

que viver em uma cidade significa aprender 
a ser cidadão e que, como tais, construímos 
nossa cidade a cada dia. Mas a cidade não é 
só ímã, escrita e participação política; ela é 
também mercado. Hoje, mais do que nun-
ca, as atividades relacionadas ao mercado e 
ao consumo se fazem presentes em todos os 
aspectos da vida. O consumo está, pratica-
mente, em cada esquina, em cada anúncio de 
ônibus ou metrô, está nos objetos e mercado-
rias nas vitrines das lojas e nas prateleiras de 
nossas casas e, também, nas propagandas em 
todos os nossos dispositivos de comunicação, 
nos vídeos, nos jogos, nos jornais, revistas 
e televisão. Raquel Rolnik nos alerta de que 
hoje o mercado domina a cidade.

Essa presença tão marcante do comércio 
e do consumo tem, por sua vez, duas con-
sequências importantes. A primeira delas é a 
segregação espacial. A segunda, os impac-
tos das transformações urbanas na memória 
das cidades, isto é, na preservação de sua história e de seu patrimônio histórico. Precisamos refletir sobre 
essas duas consequências. Vamos começar pela segregação espacial.

Para que você possa entender esse tipo de consequência, pense nos diferentes espaços da cidade em que 
vive ou, se possível, pense nas grandes cidades do Brasil. Podemos afirmar que todas as regiões das cidades 
são iguais, possuem as mesmas características econômicas e de qualidade de vida? Para ajudar, lembre-se, 
por exemplo, da situação que indicamos no início do capítulo, quando falamos da cidade do Recife. Pois 
bem, você certamente notará que a “geografia urbana” não é exatamente a mesma, há diferenças inegáveis 
entre um bairro de periferia e outro mais central.

Não se vê vitrinas de mármore, aço escovado e neon na periferia, nem lama ou falta d’água no Leblon (Rio), 
Savassi (Belo Horizonte) ou Boa Viagem (Recife). É como se a cidade fosse demarcada por cercas, fronteiras ima-
ginárias, que definem o lugar de cada coisa e de cada um dos moradores.

[...] A segregação é manifesta também no caso dos condomínios fechados – muros de verdade, além de con-
troles eletrônicos, zelam pela segurança dos moradores, o que significa o controle minucioso das trocas daquele 
lugar com o exterior. Além dos recortes de classe, raça ou faixa etária, a segregação também se expressa através 
da separação dos locais de trabalho em relação aos locais de moradia.

ROLNIK, Raquel. Op. cit., p. 41-42.

 �  Os shoppings centers são um dos símbolos mais marcantes da relação entre 
mercado e cidades. Esses espaços se tornaram verdadeiros templos do 
consumismo. Houston Galleria, na cidade de Houston, Estados Unidos, 2016.
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Essa situação não é estranha, pois ela revela uma face real das cidades em que vivemos ou que visitamos. Desse 
modo, a cidade também precisa ser entendida como ambiente de desigualdades, de oportunidades desiguais de 
moradia, emprego e diversão.  

A lógica de mercado, principalmente nas grandes cidades, tem impacto significativo na preservação da 
sua memória, uma vez que promove mudanças que, muitas vezes, apagam a história. Por causa dessas mu-
danças, a memória urbana é uma forma de compreender e refletir sobre as cidades onde moramos ou que 
visitamos, o que transforma nossa maneira de observá-las. A cidade é uma construção, por isso o desenho 
das ruas, das praças, das igrejas, dos prédios governamentais, das casas e outros edifícios reflete ideias e va-
lores da sociedade ou grupo humano que a construiu. Assim, elas refletem a cultura à qual estão vinculadas, 
ou melhor, da qual são um dos frutos. Nesse sentido, podemos estudar e conhecer outros períodos históricos 
ao observá-las ao caminhar por elas e conhecer aspectos marcantes de sua arquitetura. 

É por isso que devemos valorizar a memória urbana e o patrimônio histórico, uma vez que a preservação 
de um prédio antigo nos mantém em contato com formas diferentes de pensar e construir a cidade, inclusive 
bem distintas das atuais. Como afirma Raquel Rolnik, a preservação do patrimônio histórico é uma forma 
de a própria cidade contar a sua história. Assim, preservar construções antigas é impedir que modos de vida 
sejam apagados, já que a cidade é também escrita – as intenções, as ideias e os modos de vida de nossos 
antepassados estão embutidos na arquitetura das casas e prédios, bem como no desenho das cidades.

Além de modificar-se ao longo de sua própria história, 
a cidade é diversa aos olhos daqueles que nelas vivem, 
por ser vista de modo distinto pelas diferentes pessoas 
que a habitam – podemos mesmo falar em diferentes 
territorialidades. 

Um problema muito visível nas cidades brasileiras é a 
desigualdade social. O contraste que enfatizamos no início 
do capítulo, com a foto de palafitas no Recife e o planeja-
mento e a tecnologia envolvidos na construção da cidade 
de Songdo, pode ser notado em uma mesma cidade. A pre-
cariedade das condições de moradia e saneamento básico 
é chocante, perante a riqueza e a condição de bem-estar 

existentes em uma mesma cidade. 
Diante das diferentes formas de 

pensar a construção das cidades, 
outro problema se impõe: existe 
a cidade ideal? Uma cidade com 
aspectos interessantes recortados 
da cidade real, porém distante da 
experiência dos seus habitantes? 
Ou um projeto que fica apenas no 
plano das ideias e que possa ser 
posto em prática no futuro por 
pessoas reais?

M
ili

tã
o 

A
ug

us
to

 d
e 

A
ze

ve
do

Lé
o 

Bu
rg

os
/F

ol
ha

pr
es

s

� Fotos comparativas da rua São Bento, um 
dos emblemas do centro da cidade de 
São Paulo (SP): a de cima, feita por Militão 
Augusto de Azevedo em 1862; a de baixo, 
de autoria de Léo Burgos, feita em 2020. 
As duas fotos registram o início da rua, no 
cruzamento com a José Bonifácio (antiga 
rua do Ouvidor), com vista para o largo São 
Bento. No fundo da segunda foto, podemos 
ver a torre do Mosteiro de São Bento, outro 
símbolo do centro paulistano. 

PARE e PENSE

1. Considerando os aspectos tratados no 
texto de Rolnik, comente como a segre-
gação social colabora para defi nir os es-
paços urbanos. 

2. Por que a segregação é um obstáculo 
para o exercício da cidadania?
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Em um artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, em 9 de fevereiro 

de 2019, Fábio Palácio analisa o filme Parasita, que trata da desigualda-
de social na Coreia do Sul. Nesse artigo, intitulado “Grande vencedor 
do Oscar, ‘Parasita’ espelha tensões do capitalismo tardio da Coreia do 
Sul”, Fábio Palácio afirma que Bong Joon-ho, diretor do filme, “critica, 
no subtexto, a apregoada meritocracia: numa sociedade em que não há 
oportunidades para todos, o mérito não é suficiente para alguns”.

 �  Cena do filme Parasita, dirigido por Bong Joon-ho. Esse filme 
apresenta uma análise contundente da segregação espacial e 
da desigualdade social no contexto da Coreia do Sul.

PESQUISA
Vamos dar mais um passo na compreensão do município em que você vive. Reunidos em grupo, você e seus 

colegas realizarão uma pesquisa durante a qual vão observar, analisar e interpretar os patrimônios históricos nele 
existentes, a fim de compreender melhor o seu significado e as transformações que talvez tenham ocorrido ao 
longo do tempo.

 Roteiro de trabalho

1. Em primeiro lugar, formem pequenos grupos, orientados pela professora ou professor.

2. Em grupos, façam um levantamento de fotos históricas do município em que vivem, de diferentes pe-
ríodos históricos e de diferentes locais da cidade. Essa pesquisa pode ser feita principalmente em três 
lugares:
a. em arquivos antigos de imprensa, se a cidade possui jornais ou revistas antigos, ou mesmo emis-

soras de rádio e televisão; muitas vezes esses veículos de comunicação guardam o seu acervo e 
permitem consultas;

b. outra fonte pode ser o próprio poder público – prefeituras e câmaras municipais muitas vezes guardam 
acervos de imagens históricas da cidade, além de outros documentos;

c. por fim, museus, centros culturais e centros de memórias em universidades podem reunir e catalogar 
imagens do passado.

 Tão importante quanto esses centros de documentação, é fundamental conhecer pessoas que gostem da 
história da cidade e preservem acervos familiares, com fotos e ilustrações. Geralmente esses acervos são 
guardados por razões afetivas e, portanto, sempre há histórias e memórias relativas a eles. Conhecer essas 
pessoas não é fácil, mas, quando se conhece uma, você acaba conhecendo outras. As redes sociais podem 
ser um local de encontro dos memorialistas de sua cidade. Vale a pena recorrer a esse tipo de fonte tam-
bém.

3. Após a montagem do acervo de imagens antigas, a pesquisa continua. É preciso selecionar locais em que 
o seu grupo gostaria de intervir, por exemplo: algum prédio histórico, alguma praça importante, algum 
parque. Escolhidos esses locais, façam uma refotografia, que consiste em ir ao local retratado pela imagem 
histórica pesquisada e tirar uma nova fotografia de como ele está hoje. Procurem manter o enquadramento 
ou o ângulo da foto original, pois isso facilitará a comparação com a original. 

4. Mas o trabalho não termina por aí. Vocês podem utilizar programas de edição de imagens ou de vídeos 
e juntar as duas imagens: a fotografia original, fruto da pesquisa histórica, e a refotografia, de autoria do 
grupo. Com base nesse trabalho, é possível refletir sobre as mudanças ocorridas na sua cidade.

5. Com o material elaborado, tanto as fotografias históricas como as refotografias, organizem, com a profes-
sora ou o professor, uma exposição na escola, que pode incluir momentos de discussão sobre o patrimônio 
histórico da cidade e sobre ações que promovam sua preservação.
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Veja a seguir dois exemplos desse tipo de trabalho. 

 Cidades ideais
Na história da filosofia não nos faltam expressões 

de cidades ideais. Por exemplo, para Platão (428 a.C.- 
-348 a.C.), a cidade ideal é aquela em que a justiça 
é o bem maior distribuído a todos; essa cidade justa 
só poderia existir se cada um ocupasse uma função 
de acordo com suas aptidões naturais. Platão imagi-
nava uma cidade ideal construída com base na psi-
que humana. O filósofo ateniense propunha que a  
alma humana era dividida em três partes. A primeira 
delas, a alma racional, localizada na cabeça, estava 
ligada ao conhecimento, às ideias e à sabedoria. A se-
gunda, chamada de alma irascível, localizava-se no 
peito e estava relacionada com a vontade e a força físi-
ca. A terceira, denominada alma concupiscente, era 
a mais baixa de todas, localizada no ventre, associada 
aos nossos desejos e necessidades mais básicas.

Imaginando a cidade como um reflexo da alma hu-
mana, aqueles com vocação física deveriam ser seus 
protetores e soldados. Aqueles com vocação pela satis-
fação das necessidades ficariam encarregados do arte-
sanato, da agricultura e do comércio; por fim, aqueles 
com aptidão racional deveriam ser juízes e governan-
tes. Finalmente, para Platão, a cidade deveria ser go-
vernada pelos filósofos, pois estes eram os mais sábios 
e os representantes da alma racional. A cidade ideal e 
mais justa seria aquela em que cada um desempenhas-
se as atividades que estão em conformidade com suas 
habilidades. 

Confira um trecho de um livro de Platão, chamado 
A República, no qual Sócrates e Glauco conversam so-
bre a cidade ideal.

 �  Memórias Bragantinas: projeto 
de refotografias da cidade 
de Bragança Paulista (SP), 
coordenado por André Luis La 
Salvia, Juca La Salvia e Carlos 
Finocchio. Foto de André Luis 
La Salvia, 2013.

 �  Composição de fotos de 
manifestação nas escadarias da 
Catedral em Florianópolis em 
1970 e 2018. 
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LER TEXTO FILOSÓFICO
Reproduzimos abaixo um trecho de um livro muito famoso de Platão, A República. Nele, o filósofo discute 

vários assuntos relacionados à filosofia política e à ética. Neste trecho, você encontrará algumas ideias dele sobre 
como promover a justiça na cidade, com base em um diálogo entre dois personagens, Sócrates e Glauco. Depois 
da leitura, reflitam sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho.

— Ora, não esquecemos, por certo, que a cidade era justa devido ao fato de cada uma de suas três classes se ocupar 
de sua própria tarefa. 

— Não me parece que o tenhamos esquecido. 
— Lembremo-nos, pois, de que, do mesmo modo, cada um de nós, em quem cada elemento preencherá a sua própria 

tarefa, será justo e preencherá, por sua vez, a sua própria tarefa. 
— Sim, por certo, é preciso lembrar-se disso. 
— Por conseguinte, não compete à razão comandar, visto ser sábia e ter o encargo da previdência para a alma inteira, 

e à cólera obedecer e secundar a razão. 
— Sim, certamente. 
— Mas não é, como dissemos, uma mistura de música e ginástica que porá de acordo estas partes, fortalecendo e 

nutrindo uma com belos discursos e com as ciências, afrouxando, apaziguando e abrandando a outra pela harmonia e 
pelo ritmo?

— Sem dúvida.
— E estas duas partes educadas dessa maneira, realmente instruídas no seu papel e exercitadas para cumpri-lo, hão 

de governar o elemento concupiscível, que ocupa o maior lugar na alma e que, por natureza, é o mais alto grau ávido por 
riquezas; elas o vigiarão, por medo de que, saciando-se dos pretensos prazeres do corpo, ele cresça, adquira vigor e, em 
vez de se ocupar de sua própria tarefa, tente assujeitá-las e governá-las, o que não convém a um elemento de sua espécie 
e subverta toda a vida da alma. 

— Seguramente — disse ele. 
— E, dos inimigos externos não guardarão elas, ao máximo, a alma inteira e o corpo, uma deliberando e outra com-

batendo, sob as ordens da primeira e executando corajosamente os projetos por ela concebidos? 
— Certo. 
— Ora, chamamos o indivíduo de corajoso, penso, em consideração à parte irascível da alma, quando a 

referida parte salvaguarda, através de penas e prazeres, os preceitos da razão no tocante ao que é ou não de 
temer. 

— É exato. 
— De outro lado, chamamo-lo de sábio em consideração a esta pequena parte dele mesmo que comanda e 

emite tais preceitos, parte que possui também a ciência do que é proveitoso a cada um dos três elementos da alma 
e a seu conjunto.

— Perfeitamente.

PLATÃO. A República. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1965. p. 231-232.

 Roteiro de trabalho

1. Com base na leitura do diálogo, qual dos dois personagens representa as ideias defendidas por Platão?  
Que evidências do texto fundamentam sua resposta?

2. Escrevam com suas palavras qual é a ideia central defendida por Platão, com respeito à aplicação da justiça 
na cidade.

3. Platão faz uma analogia entre a cidade e a alma humana? Em caso positivo, qual é ela?

4. Vocês concordam com a postura defendida pelo autor? Por quê?

5. Qual é a melhor forma de promover a justiça nos dias de hoje? Elaborem alguns princípios sobre como a 
justiça poderia ser promovida nas cidades contemporâneas.
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Na cidade ideal de Platão, uma pequena parte dos 
seus cidadãos, aqueles com aptidões da racionalidade, 
deveriam ser os responsáveis pelo governo da cidade 
e pela aplicação da justiça. Com essa ideia, Platão pro-
curava se contrapor à cidade real em que vivia, Ate-
nas. O regime democrático sob o qual ela vivia não era 
exatamente como o conhecemos hoje. A cidade era 
dividida em regiões, chamadas de demos. Cada demo 
tinha um representante que podia votar e, assim, influir 
nos rumos da cidade. Era na ágora, a praça pública, 
onde ocorriam os debates e as decisões eram tomadas. 
Porém, esses representantes só podiam ser homens 
adultos com posses na cidade. Dessa forma, mulheres, 
crianças, escravos e estrangeiros não podiam votar e, 
portanto, não participavam da democracia. Na avalia-
ção de Platão, não eram os mais sábios que governa-
vam, mas sim os mais ricos.

Platão influenciou outras concepções de cidade 
ideal, sustentadas por filósofos como Santo Agostinho, 
em seu livro A cidade de Deus; Al-Farabi, que escreveu 
A cidade virtuosa; Tommaso Campanella, autor de A 
cidade do Sol.

A cidade concebida por Campanella na obra cita-
da é uma das mais famosas utopias produzidas pelo 
pensamento ocidental. O filósofo italiano idealiza uma 
cidade metodicamente ordenada e feliz, onde cada 
habitante tem suas necessidades essenciais supridas e 
uma ocupação determinada. O equilíbrio entre o tra-
balho e as outras atividades da vida é um dos pontos 
centrais. Ao criticar a sociedade europeia, Campanella 

imagina uma cidade sem os vícios e sem as sociedades 
reais. O trecho a seguir nos dá uma ideia do que ele 
propunha. Após fazer uma crítica ao modo de vida em 
Nápoles, Campanella afirma:

Na Cidade do Sol, ao contrário, havendo igual distri-
buição dos misteres, das artes, dos empregos, das fadi-
gas, cada indivíduo não trabalha mais do que quatro ho-
ras por dia, consagrando o restante ao estudo, à leitura, 
às discussões científicas, ao escrever, à conversação, aos 
passeios, em suma, a toda sorte de exercícios agradáveis 
e úteis ao corpo e à mente. [...] A comunidade, ao contrá-
rio, coloca os homens numa condição ao mesmo tempo 
rica e pobre: são ricos porque gozam de todo o necessá-
rio, e são pobres porque não possuem nada. Servem as 
coisas, mas as coisas lhe obedecem, imitando assim os 
religiosos da cristandade e especialmente os apóstolos.

CAMPANELLA, Tommaso. A cidade do Sol. São Paulo:  
Abril Cultural, 1978. p. 257.

Tal como em Platão, a cidade ideal de Campa-
nella é governada pelas pessoas mais sábias, pois 
estas conhecem a ideia do bem, do belo e da jus-
tiça. Como podemos perceber, essa concepção de 
cidade é uma utopia, cuja definição é encontrada 
no filósofo polonês Bronislaw Baczko (1924-2016). 
Segundo esse autor, uma utopia é uma criação da 
imaginação que se contrapõe a algo existente, com 
a proposição de modos de organizar a sociedade, 
as relações entre as pessoas e o cotidiano.

O filósofo Thomas Morus (1478-1535) escreveu o livro 
Utopia, e, por causa dessa obra, a palavra utopia pas-
sou a ser utilizada para nomear uma sociedade ideal, 
embora impossível na realidade. O sonho de cidades 
perfeitas persiste em nossos dias. O que deveria estar 
presente em uma cidade perfeita? O que caracteriza-
ria uma sociedade ideal?

Para Thomas Morus, uma das características dessa 
cidade utópica era a ausência de propriedade privada:

[...] parece-me que, onde quer que haja propriedades 
privadas, e todos tudo medem por meio do dinheiro, aí é 
difícil que possa ocorrer que a república seja bem gerida, 
ou que prospere – a menos que não se aplique a justiça 
quando todas as melhores coisas pertençam aos piores 
homens, ou que se seja mais feliz quando toda a riqueza 
é dividida entre uns pouquíssimos, que vivem comoda-
mente, enquanto os demais permanecem na miséria.

[...] Por isso, estou inteiramente convencido de que, a 
não ser que a propriedade privada seja abolida, não po-
derá haver equidade e justa distribuição dos bens, nem 
poderão ser geridos os assuntos morais de modo feliz. 
Porém, conservando-se a propriedade privada, a maior e 
melhor parte da humanidade será mantida oprimida por pobreza e tribulações, e, inevitavelmente, permanecerá 
desesperada.

MORE, Thomas. Utopia. Trad.: Márcio Meirelles Gouvêa Júnior. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. (e-book)

 �  Retrato de Thomas Morus, feito por Hans Holbein, 
o Jovem, em 1527.
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O futuro nas cidades: utopias ou distopias?
Se as utopias, como aquelas de Campanella e Morus, nos levam 

a pensar nas condições ideais em nossa vida em sociedade, cujo 
ambiente são as cidades, as distopias nos alertam para situações 
que podem se tornar um verdadeiro pesadelo. Um bom exemplo 
de distopia é aquele que encontramos no romance O conto da aia
(The handmaid’s tale), recentemente adaptado como série de TV. 
Essa história retrata uma sociedade, a da República de Gilead, fruto 
do fanatismo religioso aliado ao poder militar. Nessa sociedade, o 
papel de homens e mulheres é extremamente definido, e estas (as 
mulheres) são relegadas a uma situação extremamente penosa e 
desumana. Na ficção, o papel das mulheres que ainda são férteis é 
simplesmente procriar – e essa é a função das aias –, mas todas, sem exceção, são 
proibidas de ler. O estado de controle, violência e desrespeito aos direitos humanos 
alerta para a importância de defender os princípios mais básicos de civilidade, hu-
manidade e igualdade. Princípios que são inalienáveis e que devem fundamentar a 
vida em comunidade.

Com base na oposição entre utopias e distopias, voltamos ao exemplo da aber-
tura do capítulo, a cidade inteligente de Songdo. Agora é possível pensar se as 
cidades tecnológicas do futuro poderão ser utópicas, e apresentar melhorias no 
que se refere aos modos de vida atuais, ou distópicas, aprofundando desigualdades 
ou aumentando o controle sobre a vida humana. O discurso principal em torno da 
iniciativa do governo da Coreia do Sul, que atuou em conjunto com as empresas 
Gale International e Cisco Systems, foi o de construir uma cidade sustentável na 
qual tudo seria controlado por computadores. O transporte urbano, a coleta de lixo, 
o consumo de energia e água e as áreas verdes de parques foram concebidos em 
termos de economia e reaproveitamento de recursos, com o objetivo de promover 
um consumo inteligente e também o bem-estar da população. O outro lado da 
moeda é que uma rede digital conecta a cidade inteira: casas, comércios, escolas e 
locais de trabalho são monitorados em vídeo, o que resulta no acesso, pelo governo 
e pelas empresas envolvidas, a milhões de dados dos cidadãos. Nesse cenário, como 
é tratada a privacidade das pessoas? Como lidar com os interesses comerciais nos 
serviços oferecidos, já que os serviços deixam de ser públicos, uma vez que o go-
verno se torna dependente de empresas privadas? Como afirmam Evgeny Morozov 
e Francesca Bria, no livro A cidade inteligen te: tecnologias urbanas e democracia: 

[...] ainda que a tecnologia esteja fornecendo processos e produtos mais rápidos, 
melhores e mais baratos, avanços nas ciências da vida, em inteligência artificial, em 
Big Data, etc., também é possível observar um aumento das desigualdades em distri-
buição de renda, riqueza e poder político [...].

MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. A cidade inteligente: tecnologias urbanas e democracia. 
São Paulo: UBU, 2019. p. 161.

Dos múltiplos cenários urbanos, das cidades reais às cidades ideais, das cidades 
utópicas às distopias sociais, há muito sobre 
o que pensar. A cidade, centro da vida da 
maior parte dos seres humanos, nos atraves-
sa e é por nós atravessada. Somos resultado 
delas e as transformamos segundo aquilo 
que pensamos. Você acredita que Songdo 
seria o ideal de cidade perfeita? Após tudo 
o que discutimos, qual é seu ideal de cidade?
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�  No cartaz, lê-se em inglês: 
“O amor é proibido aqui”, uma 
referência às formas de controle 
sobre os sentimentos. 

PARE e PENSE

1. Quais são as semelhanças e diferen-
ças entre as concepções de cidade 
ideal de Platão e de Campanella?

2. O que caracteriza a cidade utópi-
ca proposta por Thomas Morus?
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Vamos refletir um pouco mais sobre a palavra distopia? Segundo o Dicionário Houaiss, distopia é um “lugar ou 

estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação” ou “qualquer repre-
sentação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições insuportáveis, com o objetivo de 
criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando para seus perigos”. Na literatura, dois exemplos 
de distopia podem ser encontrados nas obras de George Orwell (1903-1950) e Aldous Huxley (1894-1963). Você 
conhece esses autores? Que tal descobrir os livros que eles escreveram e que retratam distopias?
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PONTO DE VISTA
Depois de tudo o que estudamos sobre as cidades, chegou a hora de utilizar 

esses conhecimentos. Para isso, leia o texto abaixo e observe as imagens re-
produzidas. Na sequência, faça a atividade proposta no Roteiro de trabalho.

Neste capítulo estudamos uma série de aspectos relacionados com a ideia 
de cidade. Como vimos, a arquitetura pode nos dizer muito sobre o lugar 
onde vivemos. A apropriação de espaços públicos é uma dessas característi-
cas importantes e está presente em uma forma de manifestação artística, o 
muralismo. Esse termo

[...] refere-se à pintura mexicana da primeira metade do século XX, de 
feitio realista e caráter monumental. A adesão dos pintores aos murais de 
grandes dimensões está diretamente ligada ao contexto social e político do 
país, marcado pela Revolução Mexicana de 1910-1920. 

[...]
O movimento da pintura mural no México se apoia em alguns pontos cen-

trais. Antes de mais nada, a arte deve ter alcance social, isto é, deve ser acessível 
ao povo. Daí o descarte da pintura de cavalete e a opção pelos murais, de caráter 
decorativo e/ou comemorativo, que ocupam os lugares públicos, rompendo os 
círculos restritos de galerias, museus e coleções particulares. Do ponto de vista 
da elaboração de um repertório original, os artistas mobilizam fontes díspares: 
as antigas culturas maia e asteca, a arte popular e o folclore mexicano do pe-
ríodo colonial, aliados às contribuições das modernas correntes artísticas euro-
peias, sobretudo o expressionismo alemão e as vanguardas russas.

MURALISMO. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.  
São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em:  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3190/muralismo. Acesso em: 4 jul. 2020.

 �  Diego Rivera (1886-1957) é um dos mais 
conhecidos muralistas mexicanos. Durante 
sua estada nos Estados Unidos, ele pintou 
a obra acima, chamada Frozen Assets 
(1931), isto é, "ativos congelados". Dolores 
Olmedo Collection, Cidade do México, 
México, 188,5 cm × 239 cm.
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 �  Imagens do filme Blade Runner (1982), dirigido por Ridley Scott. Baseado no livro Androides sonham com ovelhas elétricas?, escrito por Philip 
K. Dick (1928-1982), o filme retrata a cidade de Los Angeles em 2019 e a relação entre humanos e androides. O filme pode ser considerado 
uma distopia sobre o futuro, tanto do ponto de vista das cidades como do ser humano.
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A cidade de São Paulo é igualmente marcada por obras de arte nas ruas e nos muros, intervenções que 
se misturam à própria arquitetura da cidade. Abaixo, é possível observar dois exemplos.

 �  Pessoas passam por um mural pintado 
pelo grafiteiro Eduardo Kobra no Parque 
Ibirapuera, São Paulo, Brasil

 �  Mural Oscar Niemeyer, no Edifício Ragi 
Buainain. Bela Vista, São Paulo. Essa é uma 
das obras do artista Eduardo Kobra (1975), 
um famoso grafiteiro e muralista brasileiro.  
São Paulo (SP), 2018. 

 Roteiro de trabalho

1. O espaço público é objeto de apropriação cultural por parte de pintores muralistas e grafiteiros. Reunido 
com um grupo de colegas, reflitam sobre o papel de obras de arte pintadas nos muros e nas paredes das 
cidades como forma de expressão de ideias e valores. 

2. Em seguida, cada membro do grupo vai escrever uma redação (20 a 30 linhas) apresentando o seu ponto 
de vista sobre a seguinte questão: A arte expressa nas ruas tem o poder de transformar a cidade?

3. Para finalizar a atividade, participe de uma roda de conversa com toda a turma, expressando sua opinião. 
Se sentir necessidade, leia trechos da sua redação em voz alta.  
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RELEITURA
Reproduzimos abaixo alguns trechos de dois textos, ambos relacionados com a ocupação do Hotel  

Cambridge, situado no centro de São Paulo. As narrativas desenvolvidas são diferentes. Em um deles, temos uma 
resenha crítica do documentário Era o Hotel Cambridge (2015) e, no outro, uma reportagem sobre a história da 
ocupação desse hotel. Leia, analise e compare as duas abordagens. Com base no Roteiro de trabalho, reflita 
sobre o direito à moradia. 

Nos anos 50, era o Hotel Cambridge. Hoje, é a moradia de 150 famílias

 �  Cena do filme mostra os moradores batendo panelas próximo à escada. São 15 andares de prédio. Elevadores não funcionam.

Era o Hotel Cambridge, longa-metragem dirigido por Eliane Caffé, é um híbrido de documentário e  
ficção que fala dos dilemas da luta pela moradia e pelo acesso a direitos das pessoas migrantes

Era o Hotel Cambridge explora a luta pela moradia através de um novo arranjo e de novos protagonistas. Incorporando 
migrantes da ocupação, o longa-metragem retrata não só a carência de políticas que contemplem pessoas moradoras de 
zonas periféricas, mas também a ausência do devido acolhimento e reconhecimento dos direitos das pessoas migrantes.

A construção do Hotel Cambridge data da década de 1950. O prédio, localizado na avenida Nove de Julho, abrigava 
quartos de luxo e era um dos pontos de referência no centro de São Paulo. Com a dispersão da elite paulistana do centro 
histórico, a construção caminhou para a falência e foi fechada em 2002. Em 2010, o prédio foi desapropriado pela Prefei-
tura por causa de dívidas de IPTU. A ocupação “Hotel Cambridge”, hoje com cinco anos, foi regularizada pelo ex-prefeito 
de São Paulo Fernando Haddad.

O longa-metragem Era o Hotel Cambridge foi dirigido por Eliane Caffé em 2015 e conta a história dessa ocupação 
mesclando documentário e ficção. A estreia nos cinemas ocorreu apenas neste ano [2017].

O enredo nos conduz a conhecer com mais particularidade os dilemas da pessoa migrante no Brasil, adentrando a 
subjetividade, as dores, os choques culturais e a luta de cada personagem-pessoa apresentado, além de reiterar as reivin-
dicações dos movimentos de moradia no Brasil.

Segundo Eliana Caffé, “Era o Hotel Cambridge aborda um tema contemporâneo, mas ainda pouco retratado no au-
diovisual brasileiro: a problemática do refúgio unida às ocupações decorrentes das marginalizações sociais nas grandes 
cidades brasileiras”. [...]

NOS ANOS 50, era o hotel Cambridge. Hoje, é a moradia de 150 famílias. In: Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. 25 ago. 2017.  
Disponível em: http://ittc.org.br/era-o-hotel-cambridge-hoje-moradia-de-150-familias/. Acesso em: 15 jun. 2020.
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Ocupação ‘Hotel Cambridge’ vira filme e moradores sonham com fim do preconceito e com casa própria

Às 19h de uma terça-feira o cheiro 
desafiava o fôlego dos 15 andares de es-
cada e subia ligeiro. Com as mãos bem 
cerradas para não deixar nenhuma cair, 
as filhas de Sônia Bogato, de 31 anos, 
empurravam a porta entreaberta e anun-
ciavam o que o aroma não podia negar: 
“Pipoca, mãe!”

De dentro do quarto-sala era possível 
ver a panela da vizinha esvaziar. “Aqui é 
como uma família. Todo mundo se co-
nhece, se ajuda”, comenta Sônia.

Natural do Paraguai, a dona de casa, 
o marido e as três meninas do casal são 
uma das 174 famílias que residem no an-
tigo Hotel Cambridge, no Centro de São 
Paulo, ocupado pela Frente de Luta por 
Moradia (FLM) no final de 2012 – alça-
do ao filme “Era o Hotel Cambridge” em 
2015, mas que só entrou em cartaz nos 
cinemas em março deste ano [2017].

Construído no final da década de 50, 
o prédio hospedou artistas internacionais, 
como o cantor americano Nat King Cole, 
em uma de suas 119 acomodações de 
luxo. Fechou em 2002, deixando aberto 
apenas o bar, onde foram realizadas fes-
tas temáticas. Em 2004, após falir, acabou 
abandonado. Com dívidas de IPTU, e após 
uma batalha jurídica com os proprietários, 
foi desapropriado pela Prefeitura em 2010 
para ser transformado em moradia popular.

“Quando entrei e vi isso aqui fiquei maravilhada. Era tudo limpinho, organizado”, recorda a paraguaia.
O deslumbramento é consequência não apenas do que coletivamente o movimento conseguiu fazer em um prédio 

com décadas de abandono e lixo. É também a espiral do problema habitacional no país.
A suíte inaugurou uma nova etapa na vida dos cinco imigrantes, três anos após a chegada no Brasil. Com residência 

fixa, o marido de Sônia conseguiu emprego de carteira assinada – trabalha em uma fábrica passando roupas. E as crian-
ças, vaga em escolas públicas próximas ao bairro.

Sem os custos de um aluguel – os moradores pagam apenas uma taxa condominial de R$ 200 que garante limpeza, 
segurança, serviço de portaria – o salário rendeu a transformação do espaço em um lar. “A gente não tinha nada que tem 
aqui. Passou a sobrar para ter comodidade”, explica a matriarca.

Além dos móveis e da decoração, o rendimento, com o tempo, possibilitou planejamento familiar. Hoje, assim como 
os demais moradores da ocupação, eles sonham com o fim do preconceito contra os movimentos de luta por moradia e 
em conquistar a casa própria.

“A gente torce para que o filme ajude as pessoas a entender o quanto é importante esse movimento. Aqui você vê às 
6h todo mundo descendo para ir trabalhar”, afirma Sônia.

Residente da ocupação desde o primeiro dia, a professora Roseana Rosa, de 46 anos, também tem esperanças no 
poder pedagógico do audiovisual. “Conscientização. A gente não é o que eles pensam. Não somos invasores. Somos 
trabalhadores de baixa renda lutando pelo que nos é de direito e denunciado os espaços sem função social nenhuma. 
Tenho orgulho de morar aqui”, garante.

Taxista em um ponto próximo ao imóvel, Marineide de Jesus da Silva, de 37 anos, demorou três meses para bancar a 
mudança e fazer morada em um cômodo no terceiro andar do antigo hotel.

“Não conhecia o movimento, fui informada sobre a ocupação por uma amiga. Tinha medo de ter briga, bagunça, 
negócio de droga. Depois que vi que era organizado, direitinho, a gente veio de vez”, conta.

MACHADO, Lívia. Ocupação “Hotel Cambridge” vira filme e moradores sonham com fim do preconceito e com casa própria.  
In: Portal G1, 7 abr. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/ocupacao-hotel-cambridge-vira-filme-e- 

moradores-sonham-com-fim-do-preconceito-e-casa-propria.ghtml. Acesso em: 15 jun. 2020.

 �  Fachada do prédio, antigo hotel de luxo Cambridge, ocupado desde 2012 
pela Frente de Luta por Moradia. Foto de 2017.
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 Roteiro de trabalho
1. Quais são as melhores maneiras de preservar prédios históricos? É possível projetar novas funções 

para os prédios abandonados? Apresente algumas propostas para essas novas funções.

2. Muitos habitantes da cidade de São Paulo são imigrantes que procuram novas oportunidades de 
trabalho e, muitas vezes, enfrentam dificuldades, como preconceito e falta de oportunidades. Desse 
modo, como você analisa a iniciativa da Prefeitura de São Paulo em transformar o prédio em uma 
espécie de abrigo e local de apoio para os imigrantes?

3. Os moradores que ocuparam o Hotel Cambridge relatam que eles mesmos tinham alguns preconcei-
tos com relação às ocupações. No entanto, a organização e a regularização da moradia são destaca-
das como oportunidades. Com base nisso, como você analisa a luta pelo direito à moradia?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
COLETIVO Arquitetas invisíveis (https://www.arquitetasinvisiveis.com/).
Acesso em: 10 jul. 2020. Nesse site você encontra uma série de informa-
ções interessantes sobre arquitetura, em um espaço criado e produzido por 
mulheres. Vale a pena conferir!

A CIDADE no Brasil. Direção: Isa Grinspum Ferraz, Brasil. Série ins-
pirada no livro A cidade no Brasil, de Antonio Risério, explora os as-
pectos históricos, culturais e estéticos do fenômeno urbano no país, 
investiga o surgimento das cidades e discute seu desenvolvimento até 
os dias atuais. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1988. Essa pequena obra é 
uma grande apresentação do que podemos pensar sobre a cidade com base em uma 
perspectiva interdisciplinar que envolve arquitetura, filosofia e sociologia para refletir  
sobre o que define uma cidade e quais são os pressupostos para sua formação.

PIXO. Direção: João Wainer e Roberto T. Oliveira, Brasil, 2009, 61 min. 
O documentário apresenta uma narrativa importante para que possamos com-
preender a prática das pichações.
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ENEM
1. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média – no Ocidente – nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento 

urbano ligado às funções comercial e industrial – digamos modestamente artesanal – que ele apareceu, como um desses ho-
mens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou 
ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor 
e erudito, em resumo, um intelectual – esse homem só aparecerá com as cidades. 

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.

O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o(a)

a. apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.

b. relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho.

c. importância organizacional das corporações de ofício.

d. progressiva expansão da educação escolar.

e. acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.

EDIFÍCIO Master. Direção: Eduardo Coutinho, Brasil, 2002, 110 min.
O documentarista Eduardo Coutinho entrevista moradores do prédio que dá nome ao 
filme. Passa pelos olhos do espectador uma diversidade de pessoas e suas diferentes 
perspectivas do que é viver nesse prédio, localizado na cidade do Rio de Janeiro.

ERA o Hotel Cambridge. Direção: Eliane Caffé, Brasil, 2015, 99 min. 
Esse filme retrata a ocupação do antigo Hotel Cambridge, localizado no centro da 
cidade de São Paulo. A narrativa nos leva a pensar sobre a ocupação das cidades e o 
direito à moradia.

PIXO – Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade (https://periodicos.
ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pixo/index). Nessa revista é possível encontrar diversos arti-
gos relacionados com a arquitetura e as cidades.

RAQUEL Rolnik (https://raquelrolnik.wordpress.com/). 
Acesso em: 10 jul. 2020. Esse blogue contém diversos vídeos, ar-
tigos, entrevistas e indicação de livros. O tema é sempre a cidade.
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2. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas 
lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas 
e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder.

DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado).

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução 
Industrial Inglesa e as características das cidades industriais do início do século XIX?

a. A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a 
livre-iniciativa, característica da nova sociedade capitalista.

b. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial.

c. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos tra-
balhadores das periferias até as fábricas.

d. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da 
arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística.

e. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos mar-
cados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene.

3. No período 750-338 a.C., a Grécia antiga era composta por cidades-Estado, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que 
eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da 
Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-Estado.

No período 1200-1600 d.C., na parte da Amazônia brasileira onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 
quinze cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até dois mil e quinhentos habitantes cada uma. Essas 
cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques 
para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia.

Folha de S.Paulo, ago. 2008 (adaptado). 

Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações elas são semelhantes pois: 

a. as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações.

b. as cidades do Xingu desenvolveram a democracia, tal como foi concebida em Tebas.

c. as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si.

d. os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-Estado da Grécia.

e. as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia tal como na Grécia.

4. A mais profunda objeção que se faz à ideia da criação de uma cidade, como Brasília, é que o seu desenvolvimento não poderá 
jamais ser natural. É uma objeção muito séria, pois provém de uma concepção de vida fundamental: a de que a atividade 
social e cultural não pode ser uma construção. Esquecem-se, porém, aqueles que fazem tal crítica, que o Brasil, como prati-
camente toda a América, é criação do homem ocidental.

PEDROSA, M. Utopia: obra de arte. Vis – Revista do Programa de Pós-graduação em Arte (UnB), vol. 5, n. 1, 2006 (adaptado).

As ideias apontadas no texto estão em oposição, porque

a. a cultura dos povos é reduzida a exemplos esquemáticos que não encontram respaldo na história do Brasil 
ou da América.
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b. as cidades, na primeira afirmação, têm um papel mais fraco na vida social, enquanto a América é mos-
trada como um exemplo a ser evitado.

c. a objeção inicial, de que as cidades não podem ser inventadas, é negada logo em seguida pelo exemplo 
utópico da colonização da América.

d. a concepção fundamental da primeira afirmação defende a construção de cidades e a segunda mostra, his-
toricamente, que essa estratégia acarretou sérios problemas.

e. a primeira entende que as cidades devem ser organismos vivos, que nascem de forma espontânea, e a 
segunda mostra que há exemplos históricos que demonstram o contrário.

5. A antiga Cidade Livre foi idealizada por Bernardo Sayão, em 1956, para ser um centro comercial e recreativo para os tra-
balhadores de Brasília. Ganhou esse nome porque lá era permitido não só residir como também negociar, com isenção de 
tributação. A perspectiva era de que a cidade desaparecesse com a inauguração de Brasília. Com isso, os lotes não foram 
vendidos, mas emprestados em forma de comodato àqueles interessados em estabelecer residência ou comércio. A partir de 
1960, os contratos de comodato foram cancelados e os comerciantes, transferidos para a Asa Norte. Os terrenos desocupa-
dos foram invadidos por famílias de baixa renda. Em 1961, o governo, pressionado pelo movimento popular, cria oficialmente 
a cidade com o nome de Núcleo Bandeirante.

CARDOSO, H. H. P. Narrativas de um candango em Brasília. Revista Brasileira de História, n. 47, 2004 (adaptado).

Essa dinâmica expõe uma forma de desigualdade social comum nas cidades brasileiras associada à dificul-
dade de ter acesso:

a. às áreas com lazer gratuito.

b. ao mercado imobiliário formal.

c. ao transporte público eficiente.

d. aos reservatórios com água potável.

e. ao emprego com carteira assinada.

6. Na primeira década do século XX, reformar a cidade do Rio de Janeiro passou a ser o sinal mais evidente da modernização 
que se desejava promover no Brasil. O ponto culminante do esforço de modernização se deu na gestão do prefeito Pereira 
Passos, entre 1902 e 1906. "O Rio civilizava-se" era frase célebre à época e condensava o esforço para iluminar as vielas 
escuras e esburacadas, controlar as epidemias, destruir os cortiços e remover as camadas populares do centro da cidade.

OLIVEIRA, L. L. Sinais de modernidade na Era Vargas: vida literária, cinema e rádio. In: FERREIRA, J.; DELGADO, L. A. (Org.).  
O tempo do nacional-estatismo: do início ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

O processo de modernização mencionado no texto trazia um paradoxo que se expressava no(a):

a. substituição de vielas por amplas avenidas.

b. impossibilidade de se combaterem as doenças tropicais.

c. ideal de civilização acompanhado de marginalização.

d. sobreposição de padrões arquitetônicos incompatíveis.

e. projeto de cidade incompatível com a rugosidade do relevo.
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 �  A luta entre Carnaval e Quaresma, de Pieter Brueghel, 1559. Óleo sobre painel de carvalho, 26,5 cm × 39,4 cm. (Detalhe da obra.) 
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Observe a pintura de Pieter Brueghel 
(c. 1525-1569), que nasceu em uma pro-
víncia da atual Bélgica. Ela foi produzida 

no início da Idade Moderna, mas ainda traz as mar-
cas da vida medieval. Em primeiro plano, sobre um 
barril de vinho, o personagem Carnaval, opulento, 
armado de um espeto de carnes, investe contra a 
Quaresma, figura esquálida, que usa uma pá com 
peixes contra o oponente. Os personagens simbo-
lizam a oposição entre as restrições da Quaresma 
(jejum, abstinência de carnes e álcool) e a permissi-
vidade do Carnaval (a prática sexual em excesso, a 
bebedeira, o dançar e o cantar nas ruas, a adoção 
de outros papéis, enfim, a inversão da ordem coti-
diana). Seria o Carnaval uma permanência da vida 
cultural dos tempos medievais nos dias atuais?

Na Idade Média europeia, a maior parte da po-
pulação vivia no campo, e a cidade era o local do 
comércio, das festas, dos órgãos administrativos e 
da Igreja católica. Esta tinha grande influência so-
bre a sociedade daquele período, ditando regras 
de comportamento e organizando a vida social.

Podemos nos perguntar, então, sobre as con-
dições de vida em uma sociedade na qual a vida 
urbana era pouco expressiva. Como era morar 
fora das cidades? Qual era o papel desses espaços 
numa época em que a maior parte da população 
vivia no campo? Em que medida as relações eco-
nômicas fizeram a vida medieval se concentrar no 
campo? Como elas interferiram na organização da 
vida urbana? Algo do mundo medieval persiste 
nos dias de hoje? Em que as cidades medievais di-
ferem das cidades antigas e das contemporâneas?

Também foi no período medieval que se ges-
tou um novo tipo de cidade, que chamamos de 
cidade moderna. Esta se confunde com a própria 
formação da sociedade capitalista e das metró-
poles modernas. Por volta do século XII, iniciou-
-se um processo de expulsão de trabalhadores do 
campo, que continuou a ocorrer por vários sécu-
los. A então nova experiência urbana foi um dos 
temas fundamentais do Renascimento, importan-
te movimento artístico surgido no século XIV, em 
diferentes cidades europeias. 
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Neste capítulo, vamos conhecer as transfor-
mações das cidades medievais e o surgimen-
to das cidades modernas europeias, fruto de 
mudanças históricas mais amplas que deram 
origem à sociedade burguesa. Para começar 
nosso percurso, vamos acompanhar os últimos 
dias de vida do melhor cavaleiro do mundo. 

O QUE VAMOS ESTUDAR
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NARRATIVAS
Leia o texto do historiador Georges Duby (1919-1996) em que se narram os últimos dias de vida de Guilherme 

Marechal, um cavaleiro que viveu no século XIII. Depois, faça o que é proposto no Roteiro de trabalho. 

Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo
Georges Duby

O conde Marechal não aguenta mais. Agora se sente esmagado pelo cargo. Faz três anos, quando o instavam 
para assumir a regência, que ele terminou aceitando ante tão forte insistência, tornando-se “guardião e senhor” do 
rei-menino e de todo o reino da Inglaterra, ele havia dito e repetido: “Estou velho demais, fraco e alquebrado”. Tinha 
mais de oitenta anos, afirmava. Exagerava um pouco, pois não sabia exatamente qual era sua idade. Mas quem sabia, 
naquela época? Na vida, as datas mais importantes eram outras, não a de nascimento. Esta se esquecia. E eram tão 
poucos os muito velhos que os outros até os envelheciam – e eles próprios se envelheciam ainda mais. Aliás, nós 
tampouco sabemos com precisão quando nasceu Guilherme Marechal. Os historiadores fizeram contas, suposições; e 
propõem: por volta de 1145. Sem muita exatidão. O Marechal saiu de um meio muito inferior para que adiante fuçar 
nos arquivos. Ao passo que, no ano de que agora estou falando, 1219, a fortuna já o elevou tanto que podemos 
acompanhar dia após dia, ou quase, seus últimos feitos, seus últimos gestos. 

Guardara o vigor quase até o fim. No dia 20 de maio de 1217, foi visto lutando em Lincoln como um moço com os 
moços. [...] A 7 de março está em Westminster e dali, “cavalgando com sua dor”, chega à Torre de Londres, como se 
quisesse o aconchego e a proteção das muralhas da velha fortificação dos reis. Vai deitar-se. A quaresma está apenas 
começando. Pode-se sonhar com época mais apropriada para sofrer, aceitar a dor, suportá-la, a fim de ter a remissão 
dos pecados e purificar-se lenta, calmamente, antes da grande passagem? A condessa está a seu lado, como sempre. 
Quando a doença piora, quando os médicos confessam que nada mais podem fazer, Guilherme manda chamar todos 
os que, quando ele saía, formavam sua escolta. Naturalmente. Assim tinha de ser. Pois quando, em sua vida, ele 
esteve sozinho? Quem aparece só, no começo do século XIII, a não ser os insensatos, os possessos, os marginais per-
seguidos? A ordem do mundo exige que cada qual esteja envolvido num tecido de solidariedades, de amizades − num 
corpo. Guilherme então convoca todos os que formam o corpo do qual ele é a cabeça. Um grupo de homens. Os seus 
homens: cavaleiros de sua casa; e, ainda, seu filho mais velho. Precisa desse séquito numeroso para o grande espe-
táculo que vai começar, o da morte principesca. Logo que todos se juntam para compor o cortejo, ele manda que o 
carreguem. Em sua casa, afirma, sofrerá mais à vontade. Melhor morrer em casa do que em qualquer outro lugar. [...]

Os espectadores, os ouvintes aguardam a segunda cena do primeiro ato, a da distribuição, da divisão da heran-
ça. Que o morto transmita ao vivo, quer dizer, que ele prontamente transfira a posse dos bens àqueles vivos que 
têm direito ao que ele possuiu até o momento presente, aos bens que ele recebeu, também, de outra pessoa [...]. 
Guilherme, em voz alta e clara, enuncia suas vontades. Na verdade ele tem pouquíssima liberdade. Cada qual sabe 
com relativa precisão o que há de caber a Fulano ou Beltrano conforme o costume, essa lei não escrita, porém tão 
impositiva quanto os códigos mais rígidos. A regra, por sinal, é bastante simples: existe um único herdeiro “natural”, 
o homem em quem o defunto há de sobreviver, que porta o mesmo nome que ele, Guilherme, Marechal, junior − seu 
primogênito. Por esse título, por ser homem e porque nasceu primeiro, teria direito a tudo. Pois lhe compete ocupar 
ao lado da mãe o lugar que seu pai já vai abandonar, e protegê-la, contra os outros e contra si mesma, e ainda gerir 
os seus bens. Com efeito, à esposa, que também o ouve, Guilherme, o Velho, nada lega. Nem poderia legar. Pois tudo 
o que ele possuía, ou quase, e de que agora se despoja, pertence a essa mulher, veio dos ancestrais da mulher, e ele 
só teve em nome dela, “por sua autoridade”. E esses bens enormes o filho mais velho também os terá em mãos, até 
a morte dela, na mera qualidade de herdeiro legítimo.

DUBY, Georges. Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Janeiro: Graal, 1995. p. 7-14 (trechos selecionados).
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�  Palácio e Fortaleza Real de Sua Majestade da Torre de Londres, castelo histórico localizado na cidade de Londres, 
Inglaterra, Reino Unido, na margem norte do rio Tâmisa. Acredita-se que tenha sido fundado no fim do ano de 1066, 
depois da conquista normanda da Inglaterra. Foto de 2014. 
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 Roteiro de trabalho

1. Faça um levantamento de situações narradas por Duby que parecem pertencer a um tempo diferente do 
que você vive hoje. 

2. Em seguida, levante situações do texto que se assemelhem ao que você vive hoje. 

3. Que aspectos da sociedade medieval podem ser reconhecidos com base na narrativa que você leu?

4. Busque uma imagem que mostre uma semelhança entre a narrativa e a sua realidade e outra que mostre uma 
possível diferença. Exponha as imagens para a turma e explique o porquê dessa escolha. 

  A FORMAÇÃO DA EUROPA MEDIEVAL
No século II estavam praticamente estabelecidos os limites da expansão romana. No século seguinte, as fragilidades 

do Império Romano do Ocidente começariam a ser expostas e se iniciaria a crise do Império. Roma não conseguiria 
mais controlar suas fronteiras e seria sistematicamente invadida por povos inimigos. Com isso, a crise econômica 
tornou-se iminente, pois, cessando as conquistas, não havia novas riquezas nem trabalhadores escravizados para a 
manutenção da complexa sociedade romana. Ocorreram também vários motins e disputas entre chefes militares, que 
nesse período conspiravam contra o Império ou apoiavam inimigos políticos do imperador.

Nesse contexto, abriu-se espaço para o crescimento do cristianismo, crença até então proibida. Jesus, que 
nasceu entre 8 a.C. e 4 a.C. em Belém, na atual Palestina, dominada pelos romanos, pregava ideias religiosas que 
eram seguidas por judeus pobres da região. Foi condenado à morte em aproximadamente 30 d.C., acusado de 
se fazer passar por rei dos judeus. Depois de sua morte, seus seguidores, os apóstolos (“enviados”, em grego), 
começaram a se referir a Jesus como o Messias, o Salvador, aquele que conduziria a humanidade à salvação e à 
vida eterna. Jesus se transformaria em Cristo, naquele que teria morrido na cruz para salvar todos os homens. O 
cristianismo espalhou-se rapidamente, sobretudo entre a população pobre, que ansiava por um mundo melhor. A 
volta de Jesus, ou seja, sua ressurreição, seria esse momento em que a opressão cessaria.

Nascido de pais judeus, Jesus pregava a instauração do Reino de Deus e não reconhecia a divindade do im-
perador. Em geral, os romanos eram tolerantes com as religiões dos povos conquistados. Mas, nesse caso, isso 
não ocorreu, pois os cristãos eram monoteístas e negavam os deuses romanos. Uma vez que não aceitavam tais 
deuses, eram também inimigos dos imperadores romanos, já que os governantes se legitimavam pelo poder divino.
Assim, considerados uma ameaça, os seguidores de Cristo foram perseguidos. Muitos deles foram executados em 
cerimônias públicas ou atirados aos leões para serem devorados.

Por causa da perseguição, os cristãos escondiam-se em catacumbas protegidas contra qualquer violação. Nelas, 
os adeptos do cristianismo realizavam seus cultos. Muitas comunidades cristãs foram organizadas nessa época e so-
breviviam das doações dos fiéis, que começaram a construir igrejas.

Com a crise do Império Romano do Ocidente, até mesmo pessoas da elite romana adotaram o cristianismo, que 
se espalhou pelas regiões do Mediterrâneo. Tratava-se de buscar uma nova esperança, principalmente a possibili-
dade de uma vida após a morte. Observe o mapa da página 34.

Com a adesão em massa ao cristianismo, os governantes romanos consideraram que seria melhor permitir o culto 
cristão do que correr o risco de perder apoio político. Em 313, o imperador Constantino concedeu liberdade de culto 
aos cristãos, por meio do Édito de Milão. Em 325, com o Concílio de Niceia, a Igreja cristã uniu-se ao Estado romano. 
O cristianismo foi elevado à religião oficial do Império em 392, assinalando o fim do paganismo. Em 455, o bispo de 
Roma tornou-se chefe da cristandade e também o primeiro papa, sob o nome de Leão I. A partir de então, a Igreja foi 
chamada de Igreja Católica Apostólica Romana.

A fragilidade romana permitiu a ocupação do Império por povos bárbaros de várias regiões. Os romanos de-
nominavam bárbaros, pejorativamente, todos os povos que resistiam à conquista e não falavam latim, ou seja, os 
povos não romanizados. Estes se fixaram em muitos lugares onde os romanos não tiveram força militar para ex-
pulsá-los. No século V, as invasões tornaram-se mais expressivas com a entrada dos povos germânicos (entre eles, 
suevos, alanos e vândalos) na Gália. Os germanos impunham seu poder com muita violência. Leia o relato de São 
Jerônimo, que, em 396, vivia em Roma:

Não descreverei catástrofes pessoais de alguns infelizes, mas a destruição de toda a humanidade, pois é com horror 
que meu espírito segue o quadro das ruínas da nossa época. Há vinte e poucos anos que, entre Constantinopla e os Alpes 
Julianos, o sangue romano vem sendo diariamente vertido. A Cítia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Epiro, 
Dalmácia, Panônia são devastadas pelos godos, sármatas, quedos, alanos, hunos, vândalos, marcomanos; deportam e 
pilham a tudo. Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a Deus, quantos livres e nobres ficaram na mão destas 
bestas! Os bispos são capturados, os padres, assassinados, todo tipo de religioso, perseguido; as igrejas, demolidas...

SÃO JERÔNIMO, Cartas, LX, versículos 16 e 17. Apud FUNARI, Pedro Paulo Abreu.  
Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993. p. 68-69.



Da Idade Média à Idade Moderna

• Invasão da Europa por 
diversos povos 
(invasões bárbaras).

• Formação do 
feudalismo.

• 476 – Queda do Império 
Romano do Ocidente.

• 800 – Coroação de 
Carlos Magno como 
imperador dos romanos 
pelo papa Leão XIII.

• 1096 – Organização da 
Primeira Cruzada após a 
convocação do papa 
Urbano II. Outras sete 
ocorreriam até 1270.

• Crescimento das cidades e 
desenvolvimento urbano.

• Grande excedente agrícola.

• Desenvolvimento do 
comércio veneziano e 
genovês.

• Primeiras feiras medievais: 
Champagne.

• Utilização do trabalho 
assalariado no campo.

• Restrição dos direitos dos 
senhores feudais e abolição 
de direitos servis.

• Surgimento das corporações 
de ofício.

• Ampliação dos mercados e 
da produção: os jornaleiros e 
as manufaturas.

• Surgimento da burguesia.

• Crescimento das cidades 
e desenvolvimento 
urbano.

• Processo de 
centralização 
monárquica em 
Portugal: Revolução de 
Avis (1385).

• Crise do sistema feudal.

• Guerra dos Cem Anos.

• Morte de dois terços da 
população de certas 
regiões da Europa como 
consequência da peste 
negra.

• Aumento da fome em 
decorrência de 
problemas com as 
colheitas.

• Desenvolvimento das 
manufaturas.

• Início do Renascimento cultural.

• Formação dos Estados absolutistas.

• Expansão marítima.

• Renascimento: escola florentina, 
com nomes como Brunelleschi e 
Donatello. Revalorização do 
homem e da razão.

• Expansão do capitalismo na 
Europa.

• 1453 – Queda de Constantinopla. 
Fim do Império Romano do Oriente 
– marco formal do início da Idade 
Moderna.

• 1485 – Início da dinastia 
Tudor na Inglaterra: 
centralização monárquica.

• 1492 – Centralização 
monárquica na Espanha –
expulsão dos muçulmanos de 
Granada (Aragão e Castela). 
Chegada dos europeus ao 
território posteriormente chamado 
América.

• 1500 – Chegada da esquadra de 
Pedro Álvares Cabral às terras que 
viriam a ser chamadas Brasil.

• Afirmação das 
monarquias absolutistas.

• Avanço das práticas 
mercantilistas: exclusivo 
colonial, pacto colonial, 
protecionismo, metalismo, 
balança comercial favorável.

• Renascimento italiano: 
Botticelli, Michelangelo, 
Rafael e Leonardo da Vinci.

• O desenvolvimento das 
ciências: Física e Matemática.

• Consolidação do capitalismo
na Europa.
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Século V ao X Século XI ao XIII Século XIV

Século XV Século XVI

Representação das 
atividades comerciais 
urbanas. A imagem 
encontra-se no Livro 
do governo dos 
príncipes, de Gil de 
Roma. (Iluminura, 
início do século XVI, 
dimensões não 
informadas.)
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Da Idade Média à Idade Moderna
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diversos povos 
(invasões bárbaras).
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feudalismo.

• 476 – Queda do Império 
Romano do Ocidente.

• 800 – Coroação de 
Carlos Magno como 
imperador dos romanos 
pelo papa Leão XIII.

• 1096 – Organização da 
Primeira Cruzada após a 
convocação do papa 
Urbano II. Outras sete 
ocorreriam até 1270.

• Crescimento das cidades e 
desenvolvimento urbano.

• Grande excedente agrícola.

• Desenvolvimento do 
comércio veneziano e 
genovês.

• Primeiras feiras medievais: 
Champagne.

• Utilização do trabalho 
assalariado no campo.

• Restrição dos direitos dos 
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de direitos servis.

• Surgimento das corporações 
de ofício.

• Ampliação dos mercados e 
da produção: os jornaleiros e 
as manufaturas.

• Surgimento da burguesia.
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e desenvolvimento 
urbano.

• Processo de 
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monárquica em 
Portugal: Revolução de 
Avis (1385).
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• Guerra dos Cem Anos.

• Morte de dois terços da 
população de certas 
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consequência da peste 
negra.

• Aumento da fome em 
decorrência de 
problemas com as 
colheitas.

• Desenvolvimento das 
manufaturas.

• Início do Renascimento cultural.

• Formação dos Estados absolutistas.

• Expansão marítima.

• Renascimento: escola florentina, 
com nomes como Brunelleschi e 
Donatello. Revalorização do 
homem e da razão.

• Expansão do capitalismo na 
Europa.

• 1453 – Queda de Constantinopla. 
Fim do Império Romano do Oriente 
– marco formal do início da Idade 
Moderna.

• 1485 – Início da dinastia 
Tudor na Inglaterra: 
centralização monárquica.

• 1492 – Centralização 
monárquica na Espanha –
expulsão dos muçulmanos de 
Granada (Aragão e Castela). 
Chegada dos europeus ao 
território posteriormente chamado 
América.

• 1500 – Chegada da esquadra de 
Pedro Álvares Cabral às terras que 
viriam a ser chamadas Brasil.

• Afirmação das 
monarquias absolutistas.

• Avanço das práticas 
mercantilistas: exclusivo 
colonial, pacto colonial, 
protecionismo, metalismo, 
balança comercial favorável.

• Renascimento italiano: 
Botticelli, Michelangelo, 
Rafael e Leonardo da Vinci.

• O desenvolvimento das 
ciências: Física e Matemática.

• Consolidação do capitalismo
na Europa.
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Desembarque de Colombo na América, de 
Theodore de Bry, 1596. Gravura calcada em 
cobre (dimensões não informadas). 

 Detalhe da obra Triunfo da morte, de Jan Brueghel, 
c. 1597, com base em um desenho de seu pai, 
Pieter Brueghel. Óleo sobre tela, 
119 cm × 164 cm.

O nascimento de Vênus
(detalhe), de Botticelli, 
1485. Óleo sobre tela, 
172,5 cm × 278,5 cm. 
A obra de Sandro 
Botticelli é uma das 
mais representativas do 
Renascimento, que, além 
de outras características, 
retomou os valores da 
Antiguidade Clássica.
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34 CAPÍTULO 2

As invasões bárbaras ocasionaram, aos poucos, o desmembramento do Império 
Romano. O marco final ocorreu em 476, quando o imperador Rômulo foi deposto 
e, em seu lugar, foi empossado Odoacro, chefe militar germano.

A queda do Império Romano do Ocidente é um dos marcos formais do fim da 
Antiguidade Clássica e do início da Alta Idade Média.

Na região da atual Espanha, no período que se seguiu, os visigodos ocu-
param grande parte do território e impuseram sua autoridade. Os francos  
dominaram a Gália e os ostrogodos, parte da atual Itália. Essas conquistas, contudo, 
ocorreram em um contexto de muita instabilidade política, o que provocava con-
flitos constantes na tentativa de tomar ou defender esses territórios. Vários desses 
povos aderiram à religião cristã, ampliando, assim, a base de sustentação da Igreja.

Diferentemente do que ocorreu no Ocidente, o Império Romano do Orien-
te, que tinha sua sede em Constantinopla, não foi invadido pelos bárbaros. Sob 
o comando do imperador Justiniano (527-565), parte do Império perdido e a pró-
pria cidade de Roma foram recuperados. Após o século VI, entretanto, o Império 
Bizantino (relativo à cidade de Bizâncio, atual Istambul), ou Império Romano do 
Oriente, não conseguiu manter sua hegemonia, passando por várias crises, até que, 
em 1453, foi dominado pelos turco-otomanos, que tomaram Constantinopla.

Nessa região, o cristianismo assumiu outras características por causa da influência 
que recebeu de culturas orientais, como a dos persas. Surgiram outras interpretações 
das Escrituras, como fizeram os monofisistas, que se opunham à crença na San-
tíssima Trindade e negavam que Jesus Cristo tivesse duas naturezas: uma humana e 
outra divina. Havia também os iconoclastas, que não admitiam a adoração de ima-
gens. O imperador Justiniano interferia diretamente nos assuntos da Igreja, havendo 
uma fusão entre o poder do Estado e o religioso. Essa junção ficou conhecida como 
cesaropapismo. Com isso, as diferenças entre o cristianismo oriental e o ocidental 
aumentaram gradativamente. A partir de 1054, o Oriente deixou de reconhecer o 
papa do Ocidente, e foi fundada a Igreja Ortodoxa, ou Igreja Cristã do Oriente. 
Esse rompimento ficou conhecido como Cisma do Oriente.

DIFUSÃO DO CRISTIANISMO NO INÍCIO DO SÉCULO IV 
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 O feudalismo
Entre os séculos V e X, houve retração das atividades co-

mercial e monetária, assim como das produções agrícola e 
artesanal. Essa redução da atividade econômica está dire-
tamente relacionada à crise demográfica já indicada, pois, 
com a diminuição drástica do número de trabalhadores, re-
duziu-se também o potencial produtivo em uma sociedade 
que dependia demasiadamente da força humana.

Na vida agrícola que se organizou, foram se constituin-
do grandes domínios senhoriais. Estes eram divididos em 
pelo menos duas partes: a reserva senhorial e os mansos. 
A primeira faixa de terra, que podia ocupar 
até metade dessa grande área, era explora-
da diretamente pelo senhor; era ocupada 
pela casa, pelos celeiros, estábulos, moinhos 
e pela própria terra de cultivo. Ficavam aí, 
também, as áreas de pasto e de florestas, 
que, por costume, eram de uso comum de 
toda a comunidade. A segunda parte do 
domínio senhorial era ocupada pelos man-
sos, pequenas faixas de terra destinadas aos 
camponeses, que produziam ali o suficien-
te para sua subsistência. Porém, em troca da 
terra cedida, a família camponesa deveria 
entregar ao senhor parte de sua produção 
e, eventualmente, algum dinheiro. Por ceder 
o manso, o senhor também poderia exigir 
dos camponeses a corveia, que era o traba-
lho servil na reserva senhorial. Em diferentes 
épocas foram cobrados ainda outros tribu-
tos, como a mão-morta, a talha e as banali-
dades. A mão-morta era cobrada para que 
o filho de um camponês tivesse o direito de 

�  Representação em alto-relevo, no sarcófago Ludovisi, de uma luta de generais romanos contra germânicos, século III 
(dimensões não informadas). 

PARE e PENSE

1. Como a ascensão do cristianismo se re-
laciona com a crise do Império Romano?

2. A história da crise do Império Romano 
nos ajuda a entender o poder que o cris-
tianismo vai alcançar durante o período 
medieval na Europa? Explique. 

�  Iluminura (215 mm x 148 mm) presente no Livro das horas, de Étienne Chevalier, 
c. 1450, representando camponeses franceses trabalhando na aragem e na 
semeadura da terra com o auxílio de uma charrua (espécie de arado). 
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herdar a terra de seu pai falecido. Já a talha era cobrada arbitrariamente pelo senhor, em geral quando ele neces-
sitava de dinheiro. As banalidades, por sua vez, consistiam em taxas relacionadas ao uso do moinho, dos fornos, 
dos instrumentos ou das instalações do senhor.

Essas terras pertenciam à Coroa, à Igreja ou aos nobres. Cada domínio senhorial poderia abrigar de centenas 
a milhares de mansos. A maior parte da população europeia desse período vivia sob essa condição. O domínio 
senhorial constituía a unidade produtiva básica da sociedade medieval.

Em cada uma dessas unidades de produção buscava-se a autossuficiência; tudo o que fosse necessário era pro-
duzido artesanalmente: vestuário, mobília, ferramentas e objetos em geral. As atividades comerciais foram muito 
reduzidas em comparação com o que acontecia na Antiguidade Clássica, período de apogeu das cidades gregas e 
de Roma; mesmo assim não se pode afirmar que tenham deixado de existir. Assim, recorria-se ao mercado quan-
do era necessário comprar produtos que não eram produzidos no próprio domínio. Era comum alguns domínios 
se tornarem mais especializados em determinadas atividades econômicas, promovendo até mesmo feiras para 
escoar o excedente. Nesse contexto, a moeda perdeu, em parte, seu papel de intermediária nas trocas, mas conti-
nuou a existir como forma de reserva de valor. 

A partir do século X, estavam estabelecidas as condições necessárias para consolidar a estrutura feudal em 
vários lugares da Europa. Esse foi um período de expansão econômica, acompanhado de um crescimento demo-
gráfico iniciado no século VIII. Ampliou-se a oferta de mão de obra, aumentaram as áreas de cultivo e a oferta de 
alimentos e bens de comércio. Além disso, as técnicas agrícolas foram melhoradas com a introdução da charrua, 
arado de tração animal que ajudava a preparar a terra de maneira mais adequada para o plantio.

Estabeleceram-se ainda as relações de vassalagem, ou seja, criou-se o laço contratual entre dois homens: o 
senhor e o vassalo. O primeiro recebia a fidelidade e a prestação de serviços, principalmente militares, do vassalo. 
Em contrapartida, o vassalo recebia o feudo (um benefício), que podia ser considerado um bem privado, como a 
terra, concedido em troca dos serviços prestados.

O vassalo, em geral, precisava de terras e camponeses, enquan-
to o senhor estava à procura de guerreiros.

O contrato feudo-vassálico incluía um juramento de 
fidelidade, no qual o vassalo se colocava de joelhos diante 
do senhor, em um ato de submissão. Na maior parte 
das vezes o que se concedia era o feudo, ou seja, ter-
ras, mas em alguns casos poderiam ser outras formas 
de riqueza, como o direito de cobrar pedágio sobre 
uma ponte ou exercer um cargo remunerado. O im-
portante era a relação social de dependência que 
se estabelecia. O contrato só poderia ser rompido 
se ocorresse uma traição. Caso contrário, seria vi-
talício. Com a morte do vassalo, o feudo voltaria 
para o senhor, uma vez que o vassalo só tinha o 
direito de uso da propriedade e não a posse dela. 
Contudo, era muito comum que os filhos de um 
vassalo se ligassem ao senhor e mantivessem o con-
trato firmado pelo pai. Essa organização econômica, 
política e social que se consolidou na Europa a partir 
do século X foi chamada de feudalismo.

Não se pode esquecer de que se tratava de uma so-
ciedade de ordens. Havia aqueles que tinham nascido 
para orar, o clero; os que nasceram para guerrear, os 
nobres; e ainda os que tinham nascido para trabalhar, 
os camponeses. Não existia a possibilidade de ascender 
socialmente, quer dizer, um camponês não poderia se 
transformar em nobre. A grande massa camponesa tinha 
como função servir aos nobres e ao clero, que detinham terras e podiam ser senhores feudais. Despossuídos, os 
camponeses ofereciam sua força de trabalho e submetiam-se à exploração feudal. Trabalhavam gratuitamente 
para o senhor parte da semana e tinham o direito de cultivar para si na outra parte. Já o clero era a primeira das 
ordens, pois era constituído daqueles considerados mais próximos de Deus. Um bispo do século XI assim definiu 
a sociedade de ordens:

O domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na Ordem. A lei humana impõe duas condições: o nobre e o 
servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos 
e os fracos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de 
infelizes não tem nada sem sofrimento. Quem poderia reconstituir o esforço dos servos, o curso de sua vida e seus 
inumeráveis trabalhos? Fornecer a todos alimento e vestimenta: eis a função do servo. Nenhum homem livre pode 

 �  Detalhe de iluminura medieval (215 mm × 148 mm) que 
representa a colheita, publicada na obra Livro das horas, de 
Étienne Chevalier, c. 1450.  
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 �  Representação de torneio de cavaleiros 
na época do rei francês Carlos V, em 
iluminura (420 mm × 285 mm), presente na 
obra As grandes crônicas de Saint-Denis, 
do século XIV. Ser cavaleiro era um dos 
destinos possíveis de um nobre, que deveria 
ter cavalo, armadura, espada e outros 
instrumentos de um guerreiro. Em troca 
da prestação de serviços a um senhor, o 
cavaleiro recebia terras e outros privilégios.  
A partir do século XII, criou-se a cavalaria, 
que incluía um código de honra dessa 
aristocracia armada. Havia cerimônias 
para armar cavaleiros e receber brasões 
distintivos de nobreza, além de torneios nos 
quais cavaleiros demonstravam sua maestria 
e adestravam jovens guerreiros.  
Outra atividade de muito prestígio entre os 
nobres era a caça, usualmente praticada 
como atividade de entretenimento.

O bispo construía uma relação 
de complementaridade entre as 
ordens, eliminando o conflito. A rí-
gida hierarquia estabelecida seria o 
sentido natural da história daquela 
sociedade.

Nessa sociedade de senhores, 
vassalos e servos, as monarquias 
perduraram. Apesar da fragmenta-
ção política, os reis não desapare-
ceram. Como no Império Romano, 
o soberano continuava a ter caráter 
sagrado. Os bispos sacramentavam 
o rei por meio de rituais. Por isso, 
acreditava-se que ele poderia curar 
doenças pelo toque de suas mãos. 
Apesar de ter poder sobre seus sú-
ditos, na prática, o monarca depen-
dia de seus vassalos para governar. 
Ele era o principal suserano, mas só 
exercia poder direto sobre seus vas-
salos, que por sua vez eram susera-
nos de outros vassalos, e assim su-
cessivamente. Com isso, as relações 
pessoais eram um vínculo mais forte 
do que aquelas intermediadas pelo 
Estado. Vale lembrar, ainda, que um 
vassalo poderia ser também senhor, 
quer dizer, ele era vassalo de um se-
nhor, porém, ao mesmo tempo, po-
deria ser senhor de outros vassalos, 
formando-se, assim, uma extensa 
rede de compromissos pessoais.

 �  Rei Luís II (1377-1417), de Nápoles, criança, representado em iluminura na obra 
Crônicas, de Jean Froissart, do século XV. Ao fundo, foram representadas as 
muralhas de Paris (dimensões não informadas). 

viver sem eles. Quando um trabalho se apresenta e é preciso encher a despensa, o rei e os bispos parecem se colocar 
sob a dependência de seus servos. O senhor é alimentado pelo servo que ele diz alimentar. Não há fim ao lamento 
e às lágrimas dos servos. A casa de Deus, que parece una, é, portanto, tripla: uns rezam, outros combatem e outros 
trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam: a obra de uns permite o trabalho dos outros dois e 
cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros.

Apud FRANCO Jr., Hilário. O feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 34.
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Soldo: 
utiliza-se esse vocábulo em referência ao 
pagamento realizado por uma prestação de 
serviço, mas também ao pagamento feito 
em moedas de ouro ou, ainda, apenas ao 
pagamento feito em moeda.

LER DOCUMENTOS VISUAIS
Leia o texto atentamente e observe as imagens. Em seguida, faça as atividades propostas no Roteiro de trabalho.

Exemplo de ato jurídico de recomendação, século VIII
Ao magnífico senhor X, eu Y. Dado que é inteiramente conhecido de 

todos que eu não tenho com que me sustentar nem com que vestir, so-
licitei a vossa piedade – e a vossa vontade concedeu-me – poder entre-
gar-me ou recomendar-me na vossa proteção; o que fiz: pelo que, deste 
modo, devereis vós ajudar-me e auxiliar-me tanto quanto ao sustento como 
quanto ao vestir, na medida em que eu puder servir-vos e merecer-vos. 
E enquanto eu viver deverei servir e respeitar como o pode fazer um homem livre 
e, em todo o tempo que viver, não terei poder para me subtrair ao vosso poder 
ou proteção; mas, pelo contrário, deverei ficar todos os dias da minha vida sob o vosso poder ou proteção. Em consequência 
desses fatos, ficou convencionado que, se um de nós quisesse subtrair-se a estas convenções, seria obrigado a pagar ao 
seu contratante a quantia X, em soldos, ficando em vigor a convenção. Pelo que pareceu bom que as partes fizessem 
redigir e confirmar dois diplomas do mesmo teor; o que fizeram.

Apud GANSHOF, F. L. Que é o feudalismo? 4. ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1976. p. 19.

�  Camponeses trabalhando próximo 
aos portões de uma cidade em 
iluminura do século XVI. Imagem 
extraída do Breviário Grimani, c. 1520. 
(Dimensões não informadas.)

�  Ilustração do século XV em que se 
vê um camponês recolhendo parte 
de sua safra de vinho para entregar 
ao senhor feudal. (Dimensões não 
informadas.)

�  Audiência na corte do rei. Ilustração de manuscrito 
do início do século XV em que são representados 
senhores feudais prestando homenagem ao rei. 
(Dimensões não informadas.)

�  Iluminura em manuscrito inglês de cerca de 1300, em que se vê 
o senhor controlando o trabalho de camponeses (miniatura).

 Roteiro de trabalho

1. Identifi que os personagens das imagens e sua 
respectiva ordem na sociedade medieval.

2. Descreva cada uma das imagens levando 
em consideração todos os aspectos presen-
tes: paisagem, relações de trabalho, pessoas, 
construções, enfi m, observe tudo o que ocor-
re em cada cena.

3. O ato jurídico de recomendação pode se refe-
rir a que ordens sociais? Justifi que.

4. Explique a organização social e as relações en-
tre as ordens na Idade Média.
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Turfa:
massa de tecido de várias 
plantas utilizada como combustível ou 
para a feitura de carvão.
Hulha: 
tipo de carvão mineral.
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS103
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS205PONTO DE VISTA

Leia a seguir dois trechos escritos por dois historiadores sobre a cultura material e a vida cotidiana na Idade 
Média. Em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

A vida na Idade Média
Geneviève D’Haucourt

Na Idade Média, as condições naturais impunham-se com maior força do que hoje. Nossa civilização urbana per-
mitiu-nos “vencer”, como se diz, o frio e o calor, a obscuridade da noite, as distâncias – inconvenientes a que nossos 
ancestrais tinham de se adaptar, mais ou menos como ainda fazem alguns de nossos contemporâneos rurais. Tinham 
de se adaptar a um ritmo natural que eles ainda não tinham como abolir.

A extensão do dia solar ditava, como ainda o faz no campo, a jornada de trabalho. A iluminação artificial era de 
má qualidade e expunha a perigos de incêndio. Assim, eram raras as profissões em que o trabalho noturno era permi-
tido. De um extremo a outro da sociedade, repousava-se mais no inverno, trabalhava-se mais no verão, e o horário, 
mesmo dos mosteiros, adaptava-se a isso com flexibilidade. 

Não havia meios satisfatórios de aquecimento contra o frio. Não era por falta de combustível. 
Tinha-se a turfa. Se a hulha só era explorada numa escala bem pequena, 

a madeira existia em abundância um pouco por toda parte e, graças aos direitos 
de utilização, até o mais pobre podia ir colher galhos secos na floresta mais 
próxima. Aliás, ele não se privava absolutamente de abater madeira verde e co-
meter outras várias depredações. O carvão vegetal leve, que acende depressa, 
era o combustível escolhido para cozinhar com rapidez e fornecia um meio de 
aquecimento individual, aliás, insalubre. Geralmente, fazia-se o fogo de lareira: 
troncos grossos e grandes chamas. Só as pessoas da cidade, quando pobres, 
restringiam-se a fazer pequenas fogueiras, bem como os habitantes de regiões 
desarborizadas, reduzidos a queimar capim seco e esterco de vaca.

Mas as grandes chaminés lançavam para fora quase todo o calor da combustão. Era preciso, portanto, usar roupas 
quentes. Até os mais pobres possuíam roupas e cobertas forradas. Além disso, as pessoas se movimentavam. Raras eram 
as ocupações que forçavam à imobilidade, visto que a grande maioria da população – nobre ou não – era rural.

[...]
Quanto aos meios de transporte, nada aproveitavam da força mecânica. No mar ainda era possível utilizar-se o 

vento, mas nos rios era preciso, geralmente, usar a força humana ou animal. Todos os transportes continentais eram, 
pois, regulados pela velocidade do homem, do cavalo, do asno, ou dos bois.

Sabe-se que um homem a pé faz, em média, quatro a sete quilômetros por hora, que um cavalo nunca ultrapassa 
dez quilômetros por hora, e que, em terreno ruim, a marcha torna-se mais lenta. Um comboio rápido percorria qua-
renta a sessenta quilômetros por dia. A França, na escala do pedestre ou do cavaleiro, era, pois, muito maior que na 
atualidade. [...]

O espaço e o tempo adquiriam, assim, aos olhos do homem da Idade Média, um valor muito mais considerável do 
que aquele a que foram rebaixados em nossos dias. No entanto, a época dispunha deles com uma liberalidade cujo 
segredo nossa atividade moderna quase perdeu.

A proximidade é então definida pela distância que pode ser percorrida, ida e volta, entre a aurora e o pôr do 
sol. Toda vez que era necessário passar a noite fora de casa, era uma viagem. A vida econômica, administrativa e 
política organizou-se, portanto, em pequenos distritos, cuja dimensão dependia do tamanho do passo do homem 
ou do cavalo. Essas antigas pequenas regiões são atuais cantões europeus. Cada qual, por viver fechado em seu 
próprio mundo, desenvolve particularidades, originalidades ou especialidades: maneiras de falar (pronúncias e ex-
pressões), de se vestir, de comer, de se divertir, de trabalhar, seus santos, seus grandes homens e até seu direito. O 
patriotismo se concebe, a princípio e, sobretudo, na escala da pequena região. As guerras, que foram o flagelo da 
época feudal até os tempos de São Luís, eram quase sempre lutas de um domínio contra outro, isto é, de uma cida-
de contra outra ou de um cantão contra outro. Aliás, as obrigações militares, o serviço militar dos súditos, devido 
ao seu suserano tal como era estabelecido pelo costume, mostram-nos que os homens só podiam ser requisitados 
por um tempo limitado, quarenta dias no máximo, e que, na maior parte do tempo, eles tinham o direito de voltar, 
à noite, para dormir em casa e de se recusar a marchar se a tropa saísse dos limites do domínio senhorial. [...]

A vida econômica era igualmente descentralizada [...]. Com exceção das cidades, que não crescem antes do século 
XII-XIII e que parecem consideráveis assim que ultrapassam – caso raro – 20 mil habitantes, pratica-se estritamente o 
consumo local. O problema dos transportes une-se ao da distribuição de bens e da estrutura social e explica-o em parte 
para revelar uma economia fechada e voltada, não para a venda e o lucro, mas para a satisfação das necessidades locais.
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Cada casa, cada chácara, cada pequena região tende a ser autossuficiente e 
trata de viver de seus próprios meios. Todos se esforçavam para atenuar a penúria 
local, que é prudente prever, menos pelas trocas difíceis com as regiões melhor 
abastecidas do que pela constituição de estoques. As abadias, que eram, com 
frequência, empresas agrícolas exemplares e ricas, constituíam, assim, reservas 
que a caridade cristã obrigava a dividir e que utilizavam com liberalidade.

Este regime de economia estritamente autárcico deixou vestígios durá-
veis no caráter nacional francês: o espírito de economia, e mesmo de avareza, 
o “medo de faltar”, uma mentalidade geralmente não capitalista (pouco senso 
comercial, o lucro considerado como moralmente duvidoso).

D’HAUCOURT, Geneviève. A vida na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. 13-20.

A civilização do Ocidente Medieval
Jacques Le Goff

A casa é a última manifestação da diferenciação social. A casa do camponês é de adobe ou de madeira [...]. 
Geralmente, reduz-se a um só compartimento e tem por chaminé uma abertura no telhado. Pobremente mobiliada e 
apetrechada, não cativa o camponês. A sua pobreza contribui para a mobilidade dos camponeses medievais.

As cidades são ainda construídas, principalmente, de madeira. São fáceis presas para os incêndios. O fogo é 
um grande flagelo medieval. Rouen [na atual França] ardeu seis vezes entre 1200 e 1225. A Igreja não tinha grande 
dificuldade em persuadir os homens da época de que eram peregrinos neste mundo. Mesmo sedentários, raramente 
tinham tempo de apegar-se às suas casas.

Já o mesmo não sucede com os ricos. O castelo é sinal de segurança, de 
poderio e de prestígio. No século XI erguem-se as torres e vence a preocupação 
da defesa. Em seguida, precisam-se os encantos da habitação. Continuando bem 
defendidos, castelos passam a dar mais lugar aos alojamentos e criam edifícios 
de habitação dentro das muralhas. Mas a vida ainda se concentra na sala grande. 
O mobiliário é diminuto. As mesas, em geral, 
são desmontáveis e, uma vez concluídas as 
refeições, são retiradas. O móvel normal é a 
arca ou baú, onde são arrumadas as roupas 
ou a baixela. Esta é de um supremo luxo, 
resplandece e é também uma reserva econô-
mica. [...] Outro luxo está nas tapeçarias, que 
são, também, utilitárias: postas ao alto, fazem 
de biombo e separam as câmaras. São trans-
portadas de castelo em castelo e recordam a 
este povo de guerreiros a sua habitação por 
excelência, a tenda.

[...]
O sinal do prestígio e da riqueza era a pedra, 

as torres que rodeavam o castelo. O mesmo fa-
ziam na cidade, por imitação, os burgueses ricos: 
“casa forte e bela”, como se dizia. Mas o burguês 
iria ligar-se à casa e mobiliá-la. Também neste 
aspecto daria à evolução do gosto a sua marca 
característica inventando o conforto.

LE GOFF, Jacques. 
A civilização do Ocidente Medieval. 

Lisboa: Estampa, 1984. v. 2. p. 88, 89, 91.

 Roteiro de trabalho

1. Que relação o homem medieval estabelece com o meio natural? Compare com o mundo atual.

2. Em que medida a velocidade infl uenciava a relação das pessoas da época com o espaço e o tempo?

3. Faça um levantamento das frases em que a autora do primeiro texto relaciona o passado medieval e o pre-
sente europeu. Pode-se afi rmar que ela identifi cou permanências do passado? Explique.

4. Com base nos textos, o que podemos concluir sobre o tempo medieval e a vida urbana da época? 

5. É possível estabelecer alguma analogia entre a vida urbana medieval e o tempo presente? Explique. 

Baixela: 
conjunto de pratos, travessas, 
jarros e copos.

Abadia: 
mosteiro ou igreja dirigido 
por abade (um cargo religioso).

Autárcico: 
relacionado à autarcia, que 
demonstra tranquilidade de espírito, 
satisfação.

�  Detalhes de tapeçaria representando cena de caça, produzida por volta de 
1425-1430. As famílias nobres apreciavam as tapeçarias que retratavam 
seus passatempos preferidos. Na imagem, observam-se o caçador e sua 
dama sobre um fundo de cães e flores (dimensões não informadas).
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 A expansão do comércio e o crescimento das cidades
A partir do século XI, iniciou-se um processo de revigoramento do comércio, com o consequente crescimento 

das cidades. Essa nova situação deveu-se, principalmente, ao desenvolvimento agrícola, que, contando com novas 
técnicas e com o crescimento populacional, começou a produzir excedente suficiente para dinamizar as atividades 
comerciais. Houve fomento tanto do comércio terrestre como do marítimo, navegando-se até o Oriente em busca 
de mercadorias raras no Ocidente. Destacaram-se, inicialmente, as cidades de Gênova e Veneza, na península Itá-
lica, como centros comerciais por excelência. Por causa de sua vantajosa localização entre o Oriente e o Ocidente, 
Veneza passou a ser vista como a potência marítima do Mediterrâneo.

As Cruzadas (1096-1270), expedições lideradas pela nobreza e promovidas pela Igreja católica com o objetivo 
de reconquistar Jerusalém (considerada Terra Santa pela cristandade) e combater os muçulmanos, estimularam 
o desenvolvimento comercial, restabelecendo o comércio com o Oriente. Além disso, essas expedições tinham a 
finalidade de controlar as rotas comerciais dos produtos orientais. Gênova e Veneza apoiaram as duas primeiras 
Cruzadas, pois esperavam receber privilégios comerciais em cidades do Oriente. No total, ocorreram oito Cruzadas, 
que partiram da Europa para o Oriente Médio. Contudo, para alguns historiadores, a expedição comandada por 
Eduardo I contra o sultão egípcio Baybars, que conquistou parte de Jerusalém, teria sido uma Nona Cruzada, entre 
1271 e 1272. Após vários combates, foi estabelecido um tratado com Baybars, e Eduardo I retornou à Inglaterra.

Nesse período, centenas de novas cidades surgiram na Europa, quase sempre próximas das terras de um 
senhor, chamadas de senhorio. Desenvolveu-se o artesanato e iniciou-se a organização de um processo de pro-
dução no qual as máquinas começavam a despontar como ferramentas indispensáveis para atender à demanda. 
Dentre os setores que se desenvolveram, destacava-se a atividade têxtil, com a produção de tecidos de seda e 
lã. Essa produção era organizada pelas corporações de ofício, que reuniam pessoas de mesma profissão, com 
vínculo religioso e relação de proteção mútua. A corporação tinha um mestre responsável pela produção e pela 
inspeção das várias oficinas de artesãos, que deveriam funcionar sob as mesmas regras. Os trabalhadores eram 
jornaleiros e, em geral, viviam na casa do mestre. Havia ainda os aprendizes, que eram jovens que pretendiam 
seguir a profissão. Além disso, as corporações de ofício organizavam-se politicamente para enfrentar os interes-
ses dos mercadores, que povoaram as cidades e se transformaram em homens ricos, ampliando suas atividades 
para o ramo bancário.

ROTA DAS PRIMEIRAS CRUZADAS

Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 103.
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Os mercadores eram itinerantes, isto é, carregavam suas merca-
dorias de cidade em cidade em busca de compradores. Contudo, 
no século XII muitos deles passaram a organizar feiras. Dentre es-
sas feiras, destacavam-se a de Champagne e a de Brie (no terri-
tório correspondente ao da atual França), que ocorriam ao longo 
de todo o ano e se situavam em pontos estratégicos em relação às 
estradas. Tais pontos eram considerados locais protegidos, pois ha-
via segurança e toda uma estrutura bancária para a realização dos 
negócios. Nesse sentido, as cidades tornaram-se, de uma só vez, 
centros comerciais e de produção artesanal. A moeda, por sua vez, 
passou a ser vital para a organização do circuito das trocas.

 A cidade dentro e fora dos muros
A crise econômica do Império Romano dos séculos IV e V, as invasões bárbaras, a guerra 

constante, as pestes, a baixa demográfica, tudo, enfim, alimentava o sentimento de inseguran-
ça. O historiador francês Jacques Le Goff afirma:

Aquilo que dominava a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média era o seu 
sentimento de insegurança […] que era, no fim das contas, a insegurança quanto à vida futura, que a 
ninguém estava assegurada […]. Os riscos da danação, com o concurso do Diabo, eram tão grandes, 
e as probabilidades de salvação, tão fracas que, forçosamente, o medo vencia a esperança. Sim, as 
calamidades naturais eram, para os homens da Idade Média, a imagem e a medida das realidades 
espirituais.

LE GOFF, Jacques. Op. cit. p. 87.

Assim, se a realidade era difícil de prever, o cristianismo oferecia uma resposta, mas avisava 
que poucos conseguiriam se salvar. Nesse contexto, viver nas cidades com alguma segurança 
significava viver sob a proteção de muralhas, com suas torres e seus portões vigiados. Melhor 
ainda se houvesse um fosso e pontes levadiças, que eram suspensas à noite ou em períodos em 
que os conflitos militares eram mais constantes.

Não se tratava de grandes cidades. A maioria delas não ultrapassava 20 mil habitantes. Eram, 
por excelência, o centro do poder político e religioso, e nela habitavam o rei, alguns nobres, o 
bispo e os comerciantes. No centro, em geral, encontravam-se a praça do mercado e a igreja.

�  A bênção da feira de Lendit, realizada em junho em 
Saint-Denis, na atual França, representada em 
iluminura do século XIV. Era fundamental que fosse 
dada a bênção religiosa antes de iniciar os negócios. 
Há várias estalagens representadas na imagem, e 
nelas são servidas refeições. É possível observar, 
também, um pastor que levou seu rebanho para 
ser negociado no mercado. (Dimensões não 
informadas.)

�  A iluminura, do século XIV, representa uma casa bancária, onde os contabilistas 
estão contando moedas para fazer um pagamento às viúvas e aos filhos daqueles 
cujos interesses o texto à esquerda, na parede, recomenda que se tenham em 
consideração. A grande arca parece conter o tesouro. Durante muito tempo, 
os banqueiros que emprestavam dinheiro a juros foram condenados pela 
Igreja católica. Chamados de usurários, seriam representantes de uma quarta 
ordem, considerada demoníaca, pois queriam vender o tempo, ou seja, quando 
emprestavam dinheiro a juros, cobravam pelo tempo que a pessoa permanecia 
com o dinheiro. No entanto, para a Igreja, o tempo pertencia somente a Deus.
(Dimensões não informadas.)

PARE e PENSE

1. De que maneira as Cruzadas esti-
mularam o desenvolvimento das 
feiras de comércio?

2. O desenvolvimento das feiras se 
relaciona também ao desenvol-
vimento do sistema bancário e à 
utilização de moedas? Por quê? 
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 �  Detalhes da obra Alegoria de um bom governo, de Ambrogio Lorenzetti, 1338-1340. Afresco, 296 cm × 1398 cm. Na imagem à 
esquerda, a cidade, protegida por muralhas; e, à direita, a figura feminina simboliza a segurança da cidade.

Mesmo nas cidades notavam-se traços da vida rural. Havia pequenos campos de cultivo, muitas 
vezes com gado e vinhas. Além disso, o detentor das terras conseguia exercer grande influência sobre 
a vida urbana. Ele impunha suas mercadorias e buscava privilégios e condições especiais para si, numa 
sociedade em que muitos estabeleciam uma relação de dependência e vassalagem com ele.

Todavia, com o crescimento das cidades e do comércio a partir do século XI, a feição da vida urbana 
na Europa foi aos poucos se transformando. As cidades ampliaram-se e atingiram o espaço extramu-
ros, sobretudo por causa das feiras e dos pontos de comércio organizados próximo às estradas pelos 
mercadores. Essas povoações dos arrabaldes dos burgos (em francês, faubourgs) criaram novos muros, 
ampliando a cidade antiga. Os burgos foram crescendo não só em tamanho como em importância eco-
nômica, atraindo parte da população da antiga cidade murada. Paris, a maior cidade do mundo cristão, 
já tinha quase 100 mil habitantes no século XIV.
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 �  Representação do 
episódio bíblico da 
descida do Espírito 
Santo para proteger os 
fiéis. Ilustração de Jean 
Fouquet para o Livro 
das horas, de Étienne 
Chevalier, c. 1450. Em 
destaque, a Catedral 
de Notre-Dame.  
A ponte sobre o rio 
Sena e as muralhas 
faziam parte da 
paisagem da cidade  
(21,5 cm × 14,8 cm). 
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 A crise do feudalismo
A partir do século X, houve crescimento constante da população europeia. 

O historiador Hilário Franco Junior comenta, em sua obra A Idade Média: nasci-
mento do Ocidente, que, entre o ano 1000 e o ano 1300, a população passou de 
22 milhões de habitantes para pouco mais de 50 milhões, ou seja, mais que dobrou.

Tal crescimento demográfico obrigou à expansão das lavou-
ras e do comércio. O desenvolvimento tecnológico alcançado não 
era suficiente para suprir as novas necessidades: havia o risco de 
esgotar os recursos naturais. Muitas florestas foram devastadas 
para a obtenção da lenha. Por isso, no século XIII, ocorreu um au-
mento geral nos preços dos produtos, uma vez que muitos deles 
se tornaram escassos ou de difícil obtenção. Aumentou também a 
fome, e o comércio passou por um período de crise porque, nesse 
contexto de dificuldade econômica, caiu drasticamente o número 
de pessoas com poder de compra.

Todo esse processo, que se estendeu por mais de um século na Europa, oca-
sionou maior fragilidade na saúde de parte da população. As pessoas ficaram mais 
expostas ao risco de epidemias, como a ocorrida no século XIV, chamada peste 
negra, que matou aproximadamente um quarto da população do continente. Tra-
zida por navios de comércio da região do mar Negro, a doença provocava febre, 
calafrios, dores de cabeça e, em muitos casos, apareciam manchas negras pelo 
corpo, origem do nome. Houve ainda outra epidemia, que atacava diretamente os 
pulmões. Cerca de dois terços dos doentes acabavam morrendo. Com isso, a po-
pulação europeia, que era de mais de 50 milhões no ano 1300, reduziu-se a pouco 
mais de 35 milhões em 1400.

Nesse contexto de crise do feudalismo, abriu-se espaço para o desenvolvimento 
do capitalismo. Isso não significa, entretanto, que o crescimento demográfico ou 
a peste negra tenham sido suficientes para explicar a crise. Podemos afirmar que 
aquela sociedade não estava preparada econômica e tecnologicamente para o de-
senvolvimento experimentado a partir do século XI. Hilário Franco Junior afirma:

A origem disso [a crise] estava na sua dinâmica, que levara o feudalismo a atingir 
então os limites possíveis de funcionamento de sua estrutura [...]. Esta crise foi global, 
com todas as estruturas feudais sendo fortemente atingidas.

FRANCO Jr., Hilário. Op. cit. p. 78.

Alguns dos pilares do sistema feudal 
já vinham sendo destruídos com o desen-
volvimento cada vez maior do comércio, 
das casas bancárias e dos grandes negó-
cios e empreendimentos comerciais.

No campo, a partir do século XII, co-
meçaram a surgir, com mais frequência, 
trabalhadores assalariados, ou seja, 
que recebiam pagamento em dinheiro 
por uma jornada de trabalho. Esse fato, 
aparentemente simples aos olhos con-
temporâneos, desencadeou um proces-
so complexo.

Até então, o camponês pagava as 
obrigações e taxas ao senhor ao entre-
gar a ele parte de sua produção em troca 
do benefício da terra. Além disso, traba-
lhava gratuitamente parte da semana na 
reserva senhorial. Nessa forma de orga-
nização das relações de trabalho e con-
sumo, não precisava haver, necessaria-
mente, circulação de dinheiro ou relação 
de mercado, pois as trocas eram feitas 
em produto e em âmbito local.

Todo esse processo, que se estendeu por mais de um século na Europa, oca-

PARE e PENSE

1. Pode-se afi rmar que os merca-
dores medievais são a origem da 
burguesia?

2. Em que medida o desenvolvimen-
to do comércio e das feiras mudou 
e valorizou as cidades? 

�  Os pintores medievais costumavam representar os assaltos da peste por uma chuva 
de flechas ou outro flagelo divino. Na imagem, realizada por um pintor anônimo 
em 1424, Cristo é representado lançando as flechas da peste (dimensões não 
informadas).
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Com o surgimento do trabalhador assalariado, a circulação de dinheiro 
ampliou-se: o senhor precisava de moedas e o trabalhador recorria ao mercado 
para comprar as mercadorias de que necessitava. Paralelamente, alguns senhores 
começaram a exigir que as taxas e obrigações impostas aos camponeses fossem pa-
gas em dinheiro. Isso obrigou o camponês a estabelecer uma relação diferente com 
a moeda: em vez de entregar seu produto ao senhor, ele devia trocar o excedente 
que produzia por moedas no mercado.

Com a crise do século XIV e a morte de um grande número de famílias campo-
nesas que viviam nos mansos, os senhores foram obrigados a recorrer com mais 
frequência ao trabalho assalariado. Dessa forma, a sociedade foi se tornando cada 
vez mais dependente das relações comerciais, e houve aumento da circulação de 
moedas e mercadorias. 

Ainda por causa da escassez de trabalhadores, os senhores começaram a explo-
rar mais o trabalho dos servos, ampliando a jornada e o número de dias trabalhados 
gratuitamente, além de aumentar o valor das taxas e das obrigações. Por essa ra-
zão, protestos de camponeses surgiram em diferentes partes da Europa.

No caso francês, esses protestos foram agravados pela chamada Guerra dos Cem 
Anos entre a França e a Inglaterra (1337-1453). Após a invasão da França pelo rei inglês 
Eduardo III, que se declarou rei dos franceses, travou-se longa disputa pelo domínio de 
várias regiões da Europa. O conflito exigiu enorme contingente de homens e grandes 
somas de dinheiro para manter os respectivos exércitos. 

Os constantes aumentos de impostos e a convocação para a guerra 
intensificaram os protestos camponeses. As revoltas que mais se desta-
caram foram as jacqueries, organizadas pelos jacques (como eram cha-
mados os camponeses), que se opunham às decisões da nobreza e que 
chegaram a realizar vários ataques contra seus membros.

Nesse contexto, iniciou-se também, em vários lugares da Europa, o 
processo que ficou conhecido como cercamento de terras, ou con-
versão de áreas de cultivo em terras de pastagem. Antigos senhores, ou 
novos proprietários de terras ligados aos mercadores urbanos, cercavam 
as terras para criar ovelhas, que forneciam lã para a produção de teci-
dos. A população camponesa que habitava essas regiões teve de migrar 
para as cidades à procura de meios de subsistência, trabalhando nos 
estabelecimentos de produção de tecidos ou em outra atividade assala-
riada. Somente na Inglaterra desapareceram centenas de aldeias entre os 
séculos XIV e XV.

PARE e PENSE

1. A ampliação do trabalho assa-
lariado e a exigência, feita pe-
los senhores, do pagamento 
em dinheiro de taxas e obriga-
ções têm relação direta com a 
crise do feudalismo? Por quê?

2. O cercamento de terras im-
pulsionou o crescimento das 
cidades? Explique. 

�  Representação da jacquerie
em Meaux (França), ocorrida 
em 1358. Esta iluminura está 
presente na obra Crônicas, de 
Jean Froissart, do século XIV 
(dimensões não informadas).
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
FRANCO Jr., Hilário. Feudalismo, uma sociedade religiosa, guerreira e camponesa. São Paulo: 
Moderna, 1999. (Polêmica). 
O autor faz uma síntese das principais características do sistema feudal. Ele inicia sua análise 
com a formação do sistema feudal, passa por sua estrutura e dinâmica, para, por fim, comentar 
a crise que resultou no desenvolvimento do capitalismo.

O INCRÍVEL Exército de Brancaleone. Direção de Mario Monicelli. Itália, 1966. (120 min).

Sátira da cavalaria medieval, em que o personagem central, Brancaleone, lidera um exército em 
busca de feudo. Aborda aspectos como a crise do século XIV, a peste, a decadência das relações 
feudais e o poder da Igreja.

O NOME da Rosa. Direção de Jean-Jacques Annaud. Alemanha/França/Itália, 1986. (130 min).
 O filme é baseado na obra homônima de Umberto Eco e revela o poder da Igreja católica e os 
conflitos vividos por seus integrantes, no século XIV. Em um mosteiro da Itália medieval ocorre 
uma série de mortes. Um monge franciscano é incumbido de investigar os crimes.

ROBIN Hood, o Príncipe dos Ladrões. Direção de Kevin Reynolds. Estados Unidos, 1991. 
(143 min).
Após voltar de uma Cruzada, Robin descobre que seu pai foi assassinado pelos seguidores 
de um xerife, aliado do príncipe João, inimigo de Ricardo Coração de Leão, que deseja voltar 
ao poder. Perseguido, Robin vai para a floresta e planeja trazer Ricardo de volta ao poder.
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 Do feudalismo ao capitalismo: a sociedade burguesa
Com o desenvolvimento do comércio a partir do sé-

culo XI em algumas partes da Europa, a disponibilidade 
de mão de obra assalariada e o cercamento das terras, 
estavam estabelecidas as condições para a difusão do 
capitalismo. Porém, precisamos compreender o que 
significa ser capitalista.

Os primeiros burgueses, que ainda não eram capi-
talistas no sentido atual, foram aqueles que habitaram 
os burgos fora das cidades muradas. Enriqueceram pra-
ticando o comércio, transformando-se em banqueiros 
e investidores. Após o século XIII, começaram a buscar 
prestígio e poder político. No século XV, já eram grandes 
proprietários de terras, consideradas então propriedades 
privadas não mais ligadas às relações de vassalagem.

Desse modo, os burgueses foram se tornando ca-
pitalistas. Mas, afinal, o que isso significa? Obter lu-
cro? Não só, pois o lucro sempre foi o objetivo de mui-
tos comerciantes. Então o que faz do capitalismo um 
sistema econômico particular?

Tomemos como exemplo um pequeno produtor que 
tenta vender seu excedente para um mercador da cidade. 
Suponhamos que ele conseguiu vender algumas dezenas 
de sacos de farinha por ele produzida e, com o dinheiro, 
comprou outros produtos para sua subsistência. No mês 

seguinte, ele repete o processo, trocando a farinha por 
mais alguns produtos, como sal, frutas, carnes e ferra-
mentas domésticas. Será que esse produtor conseguiu 
acumular riqueza? Ao analisarmos a situação, notamos 
que ele trocou sua produção por outros produtos de que 
necessitava, e o dinheiro foi apenas um meio de troca.

Já o capitalista age de outra forma: ele tem recur-
sos econômicos e os utiliza como investimento para 
produzir algo que será trocado no mercado, transfor-
mando o valor investido em mais dinheiro, ou seja, seu 
objetivo é a acumulação de riquezas, e não a obtenção 
de produtos de consumo ou subsistência. Enquanto 
para o primeiro os produtos têm valor de uso, para o 
capitalista eles adquirem valor de troca.

Com isso, podemos começar a abordar o conceito 
de capital. Segundo o economista Paulo Sandroni:

O capital abrange os recursos usados na produ-
ção de bens e serviços destinados à venda, isto é, as 
mercadorias. Aqueles meios de produção que são 
utilizados para a satisfação direta das necessidades 
dos produtores não fazem parte do capital. É o caso 
dos aparelhos e ferramentas domésticas.

SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia. 
São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 46.
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Assim, o primeiro princípio da sociedade capita-
lista é a utilização do capital como meio para a ob-
tenção de riquezas.

Contudo, não existe uma única definição ou explica-
ção sobre os fundamentos e os significados do sistema 
capitalista. Conforme o liberalismo, linha de pensamen-
to que construiu suas bases no século XVII na Europa, o 
capitalismo pode representar o espaço da livre competi-
ção entre os agentes econômicos. Segundo seus teóri-
cos, quem tiver pior desempenho é expulso. No libera-
lismo, é garantida a liberdade de o indivíduo conquistar 
a propriedade. Desse modo, cabe ao Estado regular as 
relações entre os agentes econômicos, criando leis, ta-
xações e outras medidas, mas sua interferência não deve 
desrespeitar a liberdade de mercado. É difícil, entretanto, 
estabelecer uma única teoria liberal, pois há diferentes 
correntes, principalmente sobre a relação entre o Esta-
do e a sociedade. O inglês John Locke (1632-1704) foi 
um dos fundadores do pensamento liberal. Seguiram-se 
a ele Adam Smith (1723-1790), Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) e Jeremy Bentham (1748-1832), entre outros.

Na teoria marxista, formulada no século XIX por 
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), o 
capitalismo é entendido como uma forma de exploração 
do homem pelo homem, ou melhor, dos trabalhadores, 
que não possuem meios de produção, por aqueles que 
dispõem de capital. O Estado, dominado pelos repre-
sentantes burgueses, garante, assim, as condições dessa 
exploração. A acumulação de riquezas no capitalismo 
ocorre sobretudo pela exploração do trabalho, relaciona-
da diretamente com o que Marx denominou mais-valia.

Um exemplo simples pode elucidar o conceito de 
mais-valia. Imaginemos um pescador que possua uma 
vara de pescar. No rio próximo de sua casa, ele con-
segue pescar dois peixes, os quais vende no mercado 
e lhe rendem R$ 20,00. Já outro pescador não tem 
vara de pescar e recorre a um homem que possui mui-
tas varas. Ele se torna um trabalhador, recebendo 
R$ 2,00 por peixe pescado. O que ocorreu? Ele produ-
ziu o mesmo valor que o outro pescador, mas, por não 

ser dono dos meios de produção e por ter de recorrer 
ao possuidor de capital, recebeu somente uma peque-
na parte do valor que produziu. A maior parte ficou 
com o proprietário da vara de pescar.

De 1750 em diante, com as transformações da chama-
da Revolução Industrial, houve grande impulso ao ca-
pitalismo. Com a criação do sistema fabril (primeiramente 
na Inglaterra) e de novas máquinas (com destaque para 
a máquina a vapor), tornou-se possível produzir muito 
mais em menos tempo, sem a presença de trabalhadores 
especializados. Trabalhadores mal pagos, submetidos a 
péssimas condições de trabalho e a longas jornadas, con-
tribuíram para uma considerável acumulação de riquezas 
no mundo capitalista, vindas dos mercados da Europa, de 
suas colônias e de outras partes do planeta.

Em fins do século XIX, o capitalismo começou a as-
sumir uma face monopolista, com cartéis, trustes e 
empresas que monopolizariam setores inteiros da eco-
nomia. No século XX, os bancos, as bolsas de valores e 
a especulação financeira tornaram-se fundamentais para 
o processo de acumulação de riquezas. No século atual, 
ao lado do sistema financeiro, os detentores de tecnolo-
gia conseguem expandir seus negócios em escala global, 
construindo grandes fortunas. Essa mesma tecnologia 
permite o barateamento da produção e a redução drás-
tica de mão de obra, que, em certos casos, é substituída 
por robôs ou processos inteiramente mecanizados. Nesse 
contexto, a exclusão social torna-se evidente, pois mui-
tos trabalhadores não conseguem recolocação.
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Cartel: 
acordo comercial feito entre empresas para de� nir preços e 
criar estratégias, a � m de garantir a dominância no mercado 
por esse grupo e a obtenção de maior lucratividade.
Truste: 
fusão ou incorporação de empresas sob a liderança de uma 
empresa com grande poder econômico, para assegurar 
o controle do mercado, determinar preços e ampliar a 
lucratividade do negócio.

�  Gravura de 1833 representando uma fábrica de tecido de algodão 
na Inglaterra. (Dimensões não informadas.) A imagem retrata a 
incorporação do trabalho feminino ao mundo da fábrica, resultado 
da Revolução Industrial. Na fase de ampliação da produção, 
mulheres e crianças assumiram postos no trabalho fabril. 



48 CAPÍTULO 2

 A nova cidade
Diferentemente da sociedade medieval, a cidade capitalista será o centro econômico 

e pulsante da sociedade. Em 1500, como afirma Raquel Rolnik em sua obra O que é 
cidade? (São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 30), “em Nápoles, Florença ou Veneza se dizia 
‘o ar da cidade liberta’”.

Centros de comércio, de negócios bancários e, cada vez mais, de produção manufa-
tureira, muitas cidades se tornaram espaços de domínio político da burguesia. Transfor-
maram-se em cidades-Estado que procuravam garantir os interesses mercantis. Mesmo 
as corporações de ofício se sentiram ameaçadas pelo poder burguês, pois os burgueses 

começaram a investir na produção manufatureira, de modo que 
as corporações deixaram de ter exclusividade sobre a fabricação 
de um produto. Nas manufaturas de cidades italianas e inglesas 
do século XIV, o trabalho ainda era artesanal, não havia máqui-
nas. Contudo, era realizado por um grande número de pessoas, 
ou seja, já havia uma divisão do trabalho chefiada por um mes-
tre-artesão, que cada vez mais se aproximava da figura de um 
“contratador”. Entretanto, a qualidade do produto ainda depen-
dia fundamentalmente da habilidade do trabalhador.

No século XV, verificamos o processo de construção dos mo-
dernos Estados nacionais, pois, em função das guerras e da ex-
pedição de acordos, cidades e reinos foram se unificando em um 
único Estado, chamado de Estado nacional. Foram criadas aí 
as cidades-capitais, centro dos negócios e do poder palaciano 
centralizado na figura do monarca absolutista.

 O Renascimento
O Renascimento – movimento cultural e artístico ocorrido em várias cidades 

europeias entre os séculos XIV e XVI – também contribuiu para a transformação da 
paisagem ou, pelo menos, do imaginário do que deveriam ser as cidades. Florença, cidade 
da península Itálica, foi uma das que abrigaram vários artistas renascentistas. Desde a 
Idade Média, em especial a partir do século XII, ela vinha se tornando um dos principais 
centros financeiros da Europa, morada de vários banqueiros, que seriam os agentes de 
muitas mudanças ao longo dos séculos seguintes. Esses banqueiros e comerciantes em 
ascensão social, além das famílias de nobres e de integrantes da Igreja católica, seriam 

importantes financiadores de artistas do 
Renascimento. Eles ficariam conhecidos como 
mecenas. O historiador inglês Christopher 
Hibbert (1924-2008) exemplifica o que ocorria 
na Florença do século XV, durante o governo 
da família Medici, que durou mais de dois 
séculos. Conforme ele, Lorenzo de Medici 
(1449-1492):

[...] criara sua própria escola com o objetivo de 
não só formar meninos em determinadas artes, como 
ainda de proporcionar-lhes uma educação bem mais 
ampla que a que em geral lhes era oferecida. Equi-
pou um local, um jardim entre o Palazzo Medici e San 
Marco; contratou um mestre, seu velho amigo Bertol-
do di Giovanni, ex-discípulo de Donatello; e empres-
tou à escola numerosos quadros, bustos antigos e 
estátuas, para serem colocados no ateliê e no jardim. 
Foi copiando uma dessas antiguidades – a cabeça de 
um velho fauno – que, segundo consta, Michelange-
lo atraiu a atenção de Lorenzo [...]. Durante quatro 
anos Michelangelo morou no Palazzo Medici e todos 
os dias mostrava a Lorenzo o fruto de seu trabalho. 

HIBBERT, Chistopher. Ascensão e queda da casa 
dos Medici: o Renascimento em Florença. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1993. p. 136-137.

PARE e PENSE

1. Considerando a sociedade capita-
lista em que você vive, dê exemplos 
do que pode ser considerado como 
valor de uso e valor de troca.

2. Como se pode relacionar a Revolu-
ção Industrial ao desenvolvimento 
do capitalismo?

3. Que situações de seu cotidiano po-
dem ser consideradas próprias de 
uma sociedade capitalista? 

�  Jardim do Palácio de 
Medici em Florença, 
Itália, 2019.

silverfox999/Shutterstock
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Retomando os valores, as ideias e os textos da Antiguidade Clássica (Grécia e Roma), os renascentistas atri-
buíam grande relevância à razão (racionalismo), com o ser humano como centro e medida do Universo. Com base 
em ideias humanistas, procurou-se revitalizar o pensamento greco-romano, valorizando a dignidade huma-
na, a beleza e o conhecimento. Desde o século XIV, os humanistas procuravam renovar os objetos e as formas 
de estudo nas universidades medievais. Queriam ampliar as frentes de estudo até então limitadas ao Direito, à 
Medicina e à Teologia. Propunham que os intelectuais também se dedicassem à Poesia, à Filosofia, à Matemática 
e à História, entre outras áreas do conhecimento, ampliando o que chamavam de estudos humanísticos. Além 
disso, consideravam fundamental o estudo das línguas clássicas, o grego e o latim, provocando a retomada dos 
textos daquele período.

O historiador Nicolau Sevcenko (1952-2014) comenta sobre os humanistas:

Eram todos cristãos e apenas desejavam reinterpretar a mensagem do Evangelho à luz da experiência e dos valores da 
Antiguidade. Valores esses que exaltavam o indivíduo, os feitos históricos, a vontade e a capacidade de ação do homem, 
sua liberdade de atuação e de participação na vida das cidades. A crença de que o homem é a fonte de energias criativas 
ilimitadas, possuindo uma disposição inata para a ação, a virtude e a glória. Por isso, a especulação em torno do homem e 
de suas capacidades físicas e espirituais se tornou a preocupação fundamental desses pensadores, definindo uma atitude 
que se tornou conhecida como antropocentrismo. A coincidência desses ideais com os propósitos da camada burguesa é 
mais do que evidente.

SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. 3. ed. São Paulo: Atual, 1985. p. 15.

A renovação cultural em várias cidades da Europa, entre o final do século XIV e o início do século XVI, propunha 
a crítica como um instrumento fundamental. Era preciso rever a história, a língua e muitos dos conceitos vigentes.

Os humanistas defendiam que era preciso observar o mundo material, criando ferramentas para que o ser 
humano controlasse a natureza. Ele deveria agir, pesquisar, descobrir, acreditar em sua capacidade de transformar. 
Não estaria mais limitado aos desejos de Deus. Nesse sentido, a Matemática assumiu importância fundamental 
como mestra da razão durante o Renascimento. Estava presente na construção da perspectiva nas obras de arte, 
nos projetos arquitetônicos, na ciência e no planejamento urbano. Nas obras de arte valorizava-se o aspecto hu-
mano, e figuras santificadas passaram a ser representadas com feições, proporções e sentimentos de pessoas reais. 
Várias criações artísticas pareciam “fotografias” do real. Nicolau Sevcenko explica como o próprio tempo passou 
por um processo que ele denominou matematização:

O ano de 1500 marca significativamente tanto o descobrimento do Brasil quanto a invenção do primeiro relógio de 
bolso. Os séculos XV e XVI assistiram a uma ampla difusão de relógios públicos mecânicos ou hidráulicos, os quais são 
instalados nas praças centrais das cidades que desejavam exibir sua opulência e sua dedicação metódica aos trabalhos. 
As pessoas não se movem mais pelo ritmo do Sol, pelo canto do galo ou pelo repicar dos sinos, mas pelo tique-taque 
contínuo, regular e exato dos relógios. A duração do dia não é mais considerada pela posição do Sol ou pelas condições 
atmosféricas, mas pela precisão das horas e dos minutos. Em breve os contratos não falarão mais de jornada de trabalho, 
mas prescreverão o número exato das horas a serem cumpridas em troca do pagamento. O próprio tempo tornou-se um 
dos principais artigos do mercado.

SEVCENKO, Nicolau, Op. cit., p. 13.

Leonardo da Vinci (1452-1519), um dos grandes nomes do 
Renascimento, dedicaria a maior parte de sua vida a descobrir 
novas formas de o ser humano enfrentar os desafios natu-
rais: projetou um helicóptero, sistemas hidráulicos, meca-
nismos automatizados, estudou anatomia, enfim, utilizou 
a Matemática e outros conhecimentos para criar uma 
nova ciência. Conforme ele próprio afirmava: “A ciên-
cia é o capitão e a prática são os soldados”. 

 �  O Homem de Vitrúvio, de Leonardo da 
Vinci, 1492. Caneta e tinta em papel, 
34,3 cm × 24,5 cm. O artista mostra 
em seu desenho um esquema relativo 
às proporções do corpo humano, 
conforme estudos de Marcus Vitruvius 
Pollio, arquiteto romano que viveu 
entre 90 a.C. e 20 a.C. Neste desenho, 
destaca-se a presença da racionalidade 
matemática, e o próprio homem está 
no centro do Universo.
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 �  Esquema de Leonardo da Vinci para montagem de artilharia 
metralhadora (cerca de 1500) (dimensões não informadas). 

 �  Estudos de anatomia de Leonardo da Vinci feitos com base na 
observação de várias partes e órgãos do corpo humano (cerca de 
1510) (dimensões não informadas). 

As invenções de Leonardo da Vinci representavam o ser humano como indivíduo criador. No entanto, apesar da 
genialidade do artista, a ciência daquela época não conseguiu viabilizar a produção de seus projetos. De qualquer 
forma, eles foram a base para muitos estudos científicos futuros.

 �  Nesta pintura de Leonardo da Vinci, intitulada Anunciação (1472-1475), óleo em papel, 98 cm × 217 cm, a utilização da perspectiva nos 
permite visualizar o infinito, ao mesmo tempo que as figuras sagradas assumem feições e sentimentos humanos. O sentido de  
“matematização”, de cálculo e de precisão está presente no processo de construção desta obra de arte.
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Michelangelo Buonarroti (1475-1564), também conhecido como Miguel Ângelo, foi um importante 
artista do Renascimento, que se dedicou à escultura, à pintura e à arquitetura. Contemporâneo de Leonardo 
da Vinci, estudou as obras da Antiguidade e os mestres de sua época, tornando-se profundo conhecedor 
da forma humana, a qual sabia reproduzir com perfeição e desenvoltura. Tanto na representação de temas 
mitológicos (mais comuns nos primeiros trabalhos) como na de temas religiosos, sua obra apresenta grande 
equilíbrio de formas e realismo, como vemos nas esculturas reproduzidas nesta página. Michelangelo foi am-
plamente reconhecido ainda em vida, tendo sido contratado por burgueses enriquecidos e papas.

Principais representantes do Renascimento

Arquitetura Filippo Brunelleschi 1377-1446

Pensamento Nicolau Maquiavel 1469-1527

Literatura

Dante Alighieri 
Giovanni Boccaccio
Erasmo de Roterdã
François Rabelais
Luís Vaz de Camões
Michel de Montaigne 
Miguel de Cervantes
William Shakespeare

1265-1321
1313-1375

c. 1469-1536
c. 1494-1553
c. 1524-1580

1533-1592
1547-1616
1564-1616

Pintura e escultura

Donato Donatello
Jan van Eyck
Masaccio
Sandro Botticelli
Hieronymus Bosch
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Rafael Sanzo
Pieter Brueghel

1386-1466
c. 1395-1441

1401-1428
1445-1510

c. 1450-1516
1452-1519
1475-1564
1483-1520

c. 1525-1569

� Pietà, de Michelangelo, escultura em mármore, c. 1498-1499. Essa 
escultura representa a Virgem Maria com Jesus morto nos braços.

� Baco, de 
Michelangelo, 
escultura em 
mármore, 
c. 1496-1498, 
203 cm (altura). 
Na mitologia 
romana, Baco é o 
deus do vinho. 
Na Grécia, recebia o 
nome de Dioniso. 
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A lógica matemática tomou conta, também, dos projetos arquitetônicos. O florentino Filippo Brunelleschi 
utilizava o cálculo como base de projetos de construção que cada vez mais retomavam aspectos greco-romanos. 
Para construir, era preciso fazer um projeto matemático que tornasse a obra um produto da razão. Na Idade 
Média, as construções eram empreendidas por vários artesãos ao longo de muitos anos, mas nem sempre havia 
um projeto comum que organizasse o trabalho. Cada um trabalhava em uma etapa sem que houvesse uma di-
retriz. A partir do Renascimento, a arquitetura começou a construir a cidade burguesa como um espaço racional 
e planejado.

Nessa arquitetura verificam-se, no lugar das ruas em zigue-zague, construções simétricas, com praças cen-
trais e outras edificações sofisticadas, planejadas pelo arquiteto com inspiração greco-romana. Nas metrópoles 
brasileiras contemporâneas, é possível ver, ainda, muitas referências a esse modelo de construção, que se consa-
grou por seu mérito artístico, pelo refinamento da construção e pelas tentativas de alguns governantes de deixar 
as cidades com ares euro-
peus. Algumas cidades co-
loniais, como Lima (Peru) e 
a Cidade do México (Mé-
xico), também seguiram o 
modelo europeu.

Essa nova maneira ma-
temática de pensar a cida-
de refletia a racionalidade 
do mundo capitalista. Para 
obter lucro, era fundamen-
tal o cálculo, a utilização 
racional do dinheiro e o 
planejamento financeiro. 
No plano da construção 
civil, por exemplo, os ar-
tesãos perderam espaço. 
Primeiramente um arqui-
teto fazia o projeto para a 
posterior execução dos tra-
balhadores, ou seja, sepa-
rou-se o projeto (criação) 
de seu executor da mesma 
forma que se separavam 
patrões e empregados.

 �  Igreja de Santa Maria Novella, em Florença (Itália), em foto de 2009. Construída entre 1456 e 1470, essa igreja teve sua fachada  
projetada pelo arquiteto Leon Battista Alberti. A obra respeita o princípio da simetria, muito presente em criações arquitetônicas 
renascentistas. Observamos que os lados direito e esquerdo coincidem. Pelo esboço do projeto (à direita), é possível verificar o 
predomínio dos princípios matemáticos.

 �  O Theatro da Paz, em Belém (PA), foi inaugurado em 1878, quando a produção da borracha trazia 
muitas riquezas para a região. Tem como marcas o planejamento, o cálculo, a simetria e a referência 
ao estilo greco-romano. Foto de 2008.
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Elisabetano: 
relativo àqueles que viveram 
durante o reinado de Elisabete I na Ingla-
terra, entre 1558 e 1603. 
Fidalgo: 
relativo a ou próprio da � dalguia. Que tem 
foros de nobreza; nobre. Indivíduo que tem 
título de nobreza.
Charneca:
tipo de vegetação que se desenvolve em 
lugares secos de Portugal, semelhante aos 
arbustos do Mediterrâneo.
Urze: 
planta arbustiva.
Suma: 
resumo.
Aradura: 
ato ou efeito de arar (preparar o solo para 
o plantio). 
Colmo: 
palha longa extraída de várias plantas, 
empregada para cobrir cabanas. 
Devoto: 
que tem devoção; piedoso, religioso; 
beato. 

PONTO DE VISTA
Vamos ler a seguir o texto do historiador galês Keith Thomas (1933-), que nos permite refletir sobre como os 

seres humanos da Renascença viam o campo e a cidade. Em seguida, reflita sobre o texto com base no Roteiro 
de trabalho proposto.

O campo e a cidade na Renascença
Keith Thomas

Nos tempos da Renascença, a cidade fora sinônimo de civilidade, o campo, de rudeza e rusticidade. Tirar os ho-
mens das florestas e encerrá-los numa cidade era o mesmo que civilizá-los. Como dizia um diálogo elisabetano, um 
fidalgo criado na cidade seria mais “civilizado” do que um educado no campo. A cidade era o berço do aprendizado, 
das boas maneiras, do gosto e da sofisticação.

Era a arena da satisfação do homem. Adão fora colocado em um jardim, e o Paraíso terrestre, associado a flores e 
fontes. Mas, quando homens pensavam no paraíso da salvação, geralmente o visualizavam como uma cidade, a nova 
Jerusalém. Séculos a fio os muros das cidades simbolizaram tanto a segurança quanto o empreendimento propriamen-
te humano; enxergá-los tranquilizava o viajante. […]

A segunda indicação de mudança nas sensibilidades foi uma crescente reação contra o ininterrupto avanço das 
fronteiras agrícolas. Para os homens dos séculos XVI e XVII, as charnecas, montanhas e pântanos não lavrados eram 
o símbolo vivo do que merece ser condenado. […] o aprimoramento agrícola e a exploração agrícola não eram apenas 
economicamente desejáveis; constituíam imperativos morais. Deus criara a terra, declarava sir George Peckham, “para 
que ela pudesse, por meio do cultivo e da lavoura, dar coisas necessárias à vida do homem”. O cultivo do solo sim-
bolizava a civilização, ao passo que “as terras vazias, obstruídas por moitas e urzes, eram como um caos disforme”. 
Um terreno não cultivado, refletia Timothy Nourse, em 1700, era “a suma exata da natureza degenerada”. O labor 
humano, segundo Thomas Traherne, podia restaurar “a beleza e a ordem do Éden”.

Esta paisagem cultivada distinguia-se por suas formas cada vez mais regulares. A aradura sempre trouxera sime-
tria; e qualquer lavrador quinhentista teria entendido o encantamento de William Cobbett ao ver um sulco de cerca de 
quatrocentos metros tão reto como se traçado com um nível. A prática de plantar cereais ou vegetais em linhas retas 
não era apenas um modo eficiente de aproveitar espaços escassos; também representava um meio agradável de impor 
a ordem humana ao mundo natural desordenado. […]

Logo, no entanto, imersos em fumaça, aturdidos com perpétuo ba-
rulho, não surpreende que os habitantes urbanos viessem a ansiar pelas 
delícias imaginadas da vida rural.

Por essa época (século XVIII), os moradores das cidades já começavam 
a idealizar a cabana do campo, com seu teto de colmo, sua fumaça espi-
ralada e as rosas em redor da porta.

Até a religião desempenhou sua parte na formação desse novo gosto pela 
vida rural. “Após a década de 1640”, escreve um historiador literário, “o retiro 
rural já não era uma simples defesa contra o mundo corrupto; era um portão 
aberto para o Paraíso antes da Queda”. O campo era retratado como um lugar 
mais virtuoso que a cidade; e boa parte da literatura devota do século seguinte 
exibia o que o poeta John Clare chamava “a religião dos campos”. Quando ca-
minhava pelo campo – dizia o jovem poeta Henry Needler “meus pensamentos 
naturalmente tomam um rumo solene e religioso”.

Samuel Pepys, em 1667, recordava sua fascinação ao encontrar um 
autêntico pastor rural e seu menino: “Com suas meias de lã tricotadas de 
duas cores e seus sapatos calçados com ferro, tanto nas pontas como nos 
calcanhares, além de grandes pregos nas solas, era muito bonito”. O gosto 
pelo pastoral só surgiu depois de crescerem as cidades, pois os homens 
não ansiaram pelo campo enquanto viveram em termos de familiaridade 
cotidiana com ele.

No entanto, os que iam para o campo por sua própria vontade mui-
tas vezes achavam que um fim de semana já bastava. “Esse estado bru-
tal chamado vida no campo”, como o denominava o terceiro conde de 
Shaftesbury, era por demais maçante para os urbanos sofisticados. “As 
pessoas de melhor condição, constantemente habituadas a muita conver-
sa”, observava o quarto lord North, logo acham a solidão do campo abor-
recedora. Quando o jovem John Locke retornou de Oxford para sua casa 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS204

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103



54 CAPÍTULO 2

em Somerset, rapidamente se desiludiu: “Estou no meio de um conjunto de mortais que não sabem nada além do 
preço do trigo e da ovelha, que são incapazes de entreter um assunto diverso da engorda de animais ou do cultivo 
da terra e jamais agradecem a Deus por outra coisa senão um ano fértil ou toucinho gordo”. Havia muitos outros 
para quem o tempo se arrastava penosamente no campo ou [que], como o antiquário William Stukeley, renunciavam 
inteiramente a viver nele por sentirem falta da conversa de temas literários que tinham em Londres.

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800).  
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 296-305.

 Roteiro de trabalho

1. Conforme o texto, de que maneira as pessoas da Renascença, ou do Renascimento, viam o campo e a cidade?

2. Como podemos relacionar as afirmações do texto sobre a visão que os homens tinham das cidades e o 
Renascimento cultural?

3. Reflita sobre as seguintes questões e, depois, comente suas respostas com os colegas e o professor: 

a. A visão que os homens europeus da Renascença tinham da cidade e do campo é semelhante à nossa? 
Justifique.

b. Poderíamos afirmar que há ideias do Renascimento que permanecem em nossa época e no local em que 
vivemos? Explique.

4. Há algum elemento espacial em sua cidade ou região que possa se relacionar a alguma das ideias apre-
sentadas no texto? Justifique.

LER IMAGEM E TEXTO FILOSÓFICO
Observe as imagens, leia o texto e, depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho. 
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 �  Cidade ideal, de Piero Della Francesca, cerca de 1470. Óleo sobre painel, 60 cm × 200 cm. 

A utopia 
Thomas Morus

A ilha tem cinquenta e quatro cidades grandes e belas, idênticas pela língua, os costumes, as instituições e as 
leis. Todas são construídas segundo o mesmo plano e têm o mesmo aspecto, na medida em que o sítio o permite. 
A distância entre elas é de, no mínimo, vinte e quatro milhas, mas jamais é tão grande que não possa ser percorrida 
numa jornada de marcha.

[…] Quem conhece uma das cidades conhece todas, porque são muito semelhantes e não se distinguem senão 
pelo terreno. Descreverei, portanto, somente uma, e pouco importa qual. Por que não escolher Amarouta?

Amarouta se estende em suave inclinação sobre a encosta de uma colina. Sua forma é aproximadamen- 
te quadrada…

[…] As ruas foram bem desenhadas, ao mesmo tempo para servir o tráfego e como obstáculo aos ventos. As cons-
truções têm boa aparência. Formam duas fileiras contínuas, constituídas pelas fachadas uma defronte à outra, junto 
a uma calçada de seis metros de largura. Nos fundos das casas, em toda a extensão da rua, acha-se um vasto jardim, 
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limitado de todos os lados pelas fachadas posteriores. […] De fato, diz a tradição que todo o plano da cidade foi traçado 
desde a origem pelo próprio Utopus. Mas ele deixou por fazer a ornamentação e o acabamento, tarefas para as quais 
uma vida de homem não seria suficiente. Seus anais contêm, cuidadosamente, escrupulosamente redigida, a história 
dos 1 760 anos transcorridos desde a conquista da ilha. Eles contam que, primitivamente, as casas eram pequenas, 
semelhantes a barracos e choupanas, construídas de qualquer jeito e com qualquer madeira, as paredes revestidas 
de argila, os telhados pontudos cobertos de colmo. Atualmente, cada casa tem três andares. As paredes exteriores 
são feitas de pedra ou de tijolos; no interior, são revestidas de argamassa. Os telhados são planos, cobertos de telhas 
pouco custosas, de uma composição que protege contra o fogo e as intempéries melhor que o chumbo. Os moradores 
se abrigam contra o vento por janelas de vidro – material muito usado na ilha…

MORUS, Thomas. A utopia. Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 71-77.

Thomas Morus nasceu em Londres em 1478. Filho de um juiz, estudou Direito ao mesmo tempo 
que se dedicava a produzir textos literários. Em 1504, tornou-se membro do Parlamento britânico 
e, em 1529, foi nomeado chanceler. Publicou o livro A utopia, em 1516, no qual descreve uma so-
ciedade ideal igualitária, sem injustiças ou miséria. Em 1532, foi demitido do cargo que ocupava 
por entrar em conflito com o rei Henrique VIII quanto à questão da separação da Inglaterra do 
poder papal. Foi condenado à morte em 1535 e decapitado no ano seguinte.

 �  Vista aérea do Museu Paulista, em São Paulo (SP), conhecido popularmente como Museu do Ipiranga (foto de 2008). Construído para ser 
um monumento à Independência do Brasil, levou dez anos para ficar pronto e foi inaugurado em 1895. 

 Roteiro de trabalho

1. Explique em que medida a obra Cidade ideal se relaciona com as ideias do Renascimento cultural europeu.

2. Que relações podem ser feitas entre a cidade descrita por Thomas Morus e o Renascimento? 

3. É possível realizar alguma comparação entre os elementos aqui presentes e o texto da seção Ponto de 
vista? Explique.

4. Com base na observação da foto que mostra o Museu Paulista, responda:

a. Que traços da arquitetura renascentista estão presentes na arquitetura desse museu?

b. Por que uma construção no Brasil retomaria esses ideais renascentistas? 

c. O que isso pode explicar sobre alguns elementos presentes nas cidades e na cultura brasileiras?
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RELEITURA
Observe as imagens a seguir, que mostram moradores de rua em diferentes cidades brasileiras e leia o de-

poimento de Darcy Costa, coordenador estadual do Movimento Nacional dos Moradores de Rua em São Paulo 
(MNMR-SP). Em seguida, reflita sobre o tema com base no Roteiro de trabalho.
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�  Região central de Campinas (SP), 2019. 

�  Moradores de rua fazem fila no Rio de Janeiro (RJ) para tomar café, 2020.
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�  Joinville (SC), 2017. 
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[...] as iniciativas voltadas para a população de rua enfrentam problemas na hora de abrir seus espaços por precon-
ceito dos moradores locais, que muitas vezes acham que um lugar que reúna essas pessoas, mesmo que para ajudá-las, 
irá desvalorizar a região. “Vão criando estratégias para tirar aquela população de lá. O jogo capitalista é assim. Quando 
você atinge a miséria, você está fora e passa a ser uma despesa que a sociedade não quer”. 
LIMA, Marina. Movimento nascido em São Paulo luta pelos direitos da população de rua. Observatório 3º Setor, 30 abr. 2019. Disponível em: 

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/movimento-nascido-em-sao-paulo-luta-pelos-direitos-da-populacao-de-rua/. 
Acesso em: 13 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Que sensações as imagens provocam em você?

2. Você concorda com a afi rmação de Darcy Costa de que, na sociedade capitalista, quem está em situação 
de miséria é rejeitado pela sociedade? Por que isso ocorre?

3. Faça uma pesquisa para buscar dados referentes à população de rua do seu município. Consulte órgãos do 
poder público e instituições que apoiem moradores de rua. Descubra também quais iniciativas existem no 
município para apoiá-los. Por fi m, faça uma análise reunindo elementos que expliquem a existência de mora-
dores de rua em uma cidade do século XXI que vive sob o sistema capitalista.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
PROENÇA, Graça. O Renascimento. São Paulo: Ática, 2000. (História em movimento).
O livro trata do movimento de renovação artística e cultural do início dos tempos modernos. 
Entre os temas abordados estão os estudos do corpo humano, a Astronomia, o desenvolvi-
mento comercial e os descobrimentos, o desenvolvimento urbano, a política, as artes plásticas 
e a literatura renascentista.

CRONICAMENTE Inviável. Direção de Sérgio Bianchi. Brasil, 2000. (101 min). 
O centro da trama do filme é a relação entre os frequentadores, os empregados e os proprietá-
rios de um restaurante. Por meio dela, são problematizados os conflitos raciais e de classes no 
Brasil.

ILHA das Flores. Direção de Jorge Furtado. Brasil, 1989. (13 min).
O curta do diretor Jorge Furtado é considerado uma crítica ao capitalismo e a seu incentivo ao 
consumo, que resulta na exclusão social de grande parcela da população. No filme, é narrada a 
trajetória de um tomate desde sua plantação até seu destino final: um lixão em Ilha das Flores, 
onde o vegetal, depois de desprezado como comida de porcos, é jogado e disputado pela 
população miserável do local. 

TEMPOS Modernos. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. (87 min).
Um dos filmes mais famosos do inglês Chaplin, é também uma crítica à modernidade e ao 
sistema de produção em linha de montagem. Carlitos, como Chaplin ficou conhecido no Brasil, 
protagoniza um operário que enfrenta problemas com as máquinas e se transforma em um 
líder grevista. Atualmente, o filme é um marco na história do cinema, mas já foi proibido na 
Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini (países nos quais era tido como um filme socialista) 
e boicotado nos Estados Unidos.

Instituto Akatu. Disponível em: www.akatu.org.br. Acesso em: 13 ago. 2020. 
Organização não governamental especializada na divulgação do consumo cons-
ciente. Traz textos, notícias e sugestões de ações sobre o assunto.
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ENEM
1. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três: uns oram, outros combatem, outros, suportam ser 

separadas; os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de 
aliviar o conjunto... Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz.

ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. Lisboa: S. da Costa, 1981.

A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal 
ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em:

a. Justificar a dominação estamental / revoltas camponesas.

b. Subverter a hierarquia social / centralização monárquica.

c. Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas.

d. Controlar a exploração econômica / unificação monetária.

e. Questionar a ordem divina / Reforma Católica.

2. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes 
e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Pois 
nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação 
aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido.

DUBY, G. Ano 1000 ano 2000 na pista dos nossos medos. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado).

Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve 
um processo de

a. mercantilização das crenças religiosas.

b. transformação das representações sociais.

c. disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã.

d. diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico.

e. amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna.

3. Sou uma pobre e velha mulher,
Muito ignorante, que nem sabe ler.
Mostraram-me na igreja da minha terra
Um Paraíso com harpas pintado
E o Inferno onde fervem almas danadas, 
Um enche-me de júbilo, o outro me aterra.

VILLON, F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: LTC, 1999.

Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos templos católicos 
medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de

a. refinar o gosto dos cristãos.

b. incorporar ideais heréticos.

c. educar os fiéis através do olhar.

d. divulgar a genialidade dos artistas católicos.

e. valorizar esteticamente os templos religiosos.



59DO FEUDO À CIDADE MODERNA

4. A �loso�a encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que 
não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em 
língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras �guras geométricas, sem cujos meios é impossível 
entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a:

a. continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.

b. necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.

c. oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.

d. importância da independência da investigação científica pretendida pela igreja.

e. inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.

5. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográ�-
co, através da pesquisa cientí�ca e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando 
conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. 

SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984.

O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística, marcada pela constante 
relação entre

a.  fé e misticismo.

b.  ciência e arte.

c. cultura e comércio.

d.  política e economia.

e.  astronomia e religião.

6. Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um profundo sentimento de inseguran-
ça, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade 
era de ser limitada por portas e por uma muralha. 

DUBY, G. et al. Séculos XIV-XV. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa Feudal à Renascença.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado).

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas 
assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com

a. o crescimento das atividades comerciais e urbanas.

b. a migração de camponeses e artesãos.

c. a expansão dos parques industriais e fabris.

d. o aumento do número de castelos e feudos.

e. a contenção das epidemias e doenças.
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INDÚSTRIA E 
RESISTÊNCIA 
NA CIDADE3

� A cidade de Manchester, Reino Unido, em 1865, com suas fábricas e casas operárias.
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No século XIX, várias cidades europeias se 
tornaram a sede de indústrias. Próximo a 
estas, eram construídos bairros operários. 

Cidades como Londres e Manchester, no Reino 
Unido, experimentavam intenso desenvolvimen-
to industrial e grande crescimento populacional. 
Nesse período, organizaram-se as classes dos tra-
balhadores e da burguesia industrial. O cidadão 
tornou-se um consumidor que teoricamente po-
deria, com o salário, comprar gêneros de primeira 
necessidade e também objetos de seu interesse. 
Contudo, após a Revolução Industrial, a maioria 

dos operários recebia salários insuficientes para a 
sobrevivência, e suas condições de vida eram as 
piores possíveis. Além disso, a jornada de traba-
lho podia ultrapassar 15 horas, e a disciplina fa-
bril era rigorosa. Não havia nenhuma segurança 
para o trabalhador, e mulheres e crianças eram 
também submetidas a essas condições. O que 
mudou desde aquela época? O que significa ser 
um trabalhador assalariado hoje? Em que medida 
a maior difusão dessa forma de organização do 
trabalho transformou a vida nas cidades e na so-
ciedade como um todo?

Neste capítulo vamos compreender como o desenvolvimento do capitalismo 
industrial impactou as cidades e em que medida ainda prevalece essa forma de 
organização da sociedade e do trabalho. Vamos começar conhecendo a história 
de um operário nos anos 1970. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica 
de fósforos, Londres, Reino Unido, 1871.
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NARRATIVAS
Leia um trecho da crônica de Roniwalter Jatobá, que trabalhou como operário em uma fábrica de automóveis nos 

anos 1970. Em seguida, reflita com os colegas do grupo sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho. Por 
fim, compartilhem as respostas com a turma. 

Trabalhadores
Roniwalter Jatobá

Firma alemã de automóvel. Carros brilhando lá dentro no pátio, carros saindo da montagem final já todo pronto, car-
ros sendo testados, os motores zunindo passando com cheiro de novo pelo portão afora. Recebi fardamento. Macacão 
azul, de cinta, número maior contando o encolhimento de depois de lavado. Talão de vales pra almoço, que na primeira 
meia hora de refeição engoli tudo que vinha na bandeja e passei metade da tarde sentado no vaso do banheiro [...], bo-
tando as tripas pra fora e escutando o falatório dos outros operários que vinham fumar ali. Conversavam e logo iam em-
bora pros seus afazeres. Chegavam mais outros. Eu medroso, preocupado, de feitor reclamar que no primeiro dia eu não 
tinha saído do banheiro. Chegando mais fumantes, outros que não fumavam, só pra dar descanso no corpo nesse pouco 
tempo de folga, todos de tudo reclamando, eu pensando lá dentro, porta do banheiro encostada, vendo o movimento 
pela abertura, a dor de barriga que não queria estancar, escutando: vai logo logo ter facão!, diziam. Fui descobrindo que 
o lugar melhor pra se saber e se ficar informado da situação da fábrica era o banheiro, mas sem imaginar o que era facão, 
depois fiquei sabendo, a palavra fez sentido, era muita gente sendo mandada embora sem explicação, dando as contas.

Quinze dias depois o facão veio. Sem piedade. Cortante. O primeiro a ir embora foi Juvenal, que tinha dois dias de tra-
balho, entrou quando a pessoa que lhes conta essa história fez duas semanas de carteira fichada, ele trabalhou dia e meio, 
pois o resto do segundo Juvenal passou no departamento pessoal choramingando que o dinheiro que ele tinha gasto com os 
exames era o último, verificassem direito se não tinha havido algum engano, não podia ser ele!; confirmaram, pois era, um 
guarda gordo da portaria veio buscar ele, ele passou por nós de cabeça baixa, botaram pra fora da fábrica [...].

Contava e recontava peças de carros, as vistas embaralhando nas peças miúdas. E aqui vou eu empurrando logo 
cedo o carrinho cheio de peças pra montagem final. O carrinho pesando na subida do pátio, entrando à direita, em 
frente, entregando tudo ao feitor da montagem, fumando, observando, vestido na capa azul. Enquanto conferiam e 
tiravam as peças de dentro do carrinho, apreciava. A linha final da montagem corria, o trabalho febril, ligeiro, sem 
tempo nem pra pensar nos problemas, corrido, se alguém queria ir no banheiro levantava o dedo, gritava ao feitor 
pedindo, num olhar do feitor já vinha outro substituir, esse outro chegava, tomava o lugar, o que tinha pedido saía cor-
rendo pro banheiro, corria entre as máquinas, tropeçando, descia as escadas, lá fumava um cigarro enquanto mijava, 
o feitor lá em cima de olho grudado no relógio, terminava de mijar, acabava de fumar, falava um pouco do serviço de 
louco, voz baixinha, pois o facão ainda permanecia, voltava no rastro e assumia o seu posto. Eu voltava empurrando 
o carrinho ladeira abaixo, vazio, chacoalhando.

Aí, o facão estancou de funcionar. Comentaram que tinha ido embora na base de duzentos homens, o medo ainda 
pairava sobre todas as cabeças, como adivinhar o que se passava no prédio alto ao lado da fábrica, nos pensamentos 
dos homens? Como? Já fazendo uma semana sem despedir ninguém? No ônibus em direção ao Brás, pela Via Anchie-
ta, o comentário era só esse; a calmaria. Os funcionários do departamento pessoal devem estar abanando moscas [...].

Durante duas semanas trabalharam fazendo cartazes, pedindo gente, fantasiaram a portaria da fábrica com precisa-
-se de funileiros, ponteadores, ferramenteiros, peões de montagem, pintores, ajudantes de pintor, tapeceiros, mil gentes. 

Juvenal voltou ao nosso meio quinze dias depois. Nem contou como passou esses dias sem emprego. Ninguém 
também perguntou. Nos outros dias a porta da fábrica coalhou de gente.[...]

Às quatro e meia, o trem das quatro e quinze chegava em São Miguel, os passageiros apertando o nariz pra se 
livrarem do cheiro de gás que a Nitroquímica soltava já de manhã, bem cedo, das suas altas chaminés, cheiro de bufa, 
fumaça amarelada, fedentina de cortar com a faca, aqui, o trem já vinha cheio. Gente pendurada nas portas, a com-
posição sempre atrasada, gente segurando nos ganchos dormindo em pé, o calor dentro do vagão indiferente ao frio 
que já começava nesse mês de maio lá fora, dentro o calor de corpo se misturando ao cheiro fedorento da mica, calor 
de suor, os vidros quebrados nas janelas, os vidros das portas não existindo, só o buraco na madeira, o segundo trem 
da manhã. Os olhares pesados, sonados de noites maldormidas, o sol fraco da manhã ainda ia demorar a aparecer e 
iria na certa se confundir com a fumaça amarela que o vento sopra em direção aos vagões.

Às sete a fábrica começa a se movimentar, vai se movimentando, o barulho das máquinas soa longe, os carros 
saindo prontos, mais apressados da montagem final, agora em número maior. O meu carrinho rangendo as rodas na 
subida do pátio com tanto peso, peças contadas e recontadas no almoxarifado, caindo pelas bordas, escapulindo, eu 
ajeitando, o carrinho chiando, as rodas moles.

Um carro novo saindo atrás do outro, já prontos, carimbados, conferidos, prontos pra rodar, ir pras vitrines, ficar 
rodando por aí no asfalto negro que cobre as estradas, passando agora por mim, devagar, no rumo do pátio.

JATOBÁ, Roniwalter. Crônicas da vida operária. São Paulo: Lazuli, 2006. p. 46-49.
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 � Linha de produção do Fusca na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP), 1970.
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 Roteiro de trabalho

1. Que aspectos mais chamaram sua atenção na rotina de trabalho em uma fábrica de carros nos anos 1970?

2. O que seria o “facão”? Qual seria a função dele para os patrões?

3. Que elementos do texto mostram a rotina de trabalho em uma linha de produção?

4. Por que era tão difícil ir ao banheiro na fábrica? Como isso se relaciona com o tempo de produção na socie-
dade capitalista?

5. Você conhece ou convive com pessoas que trabalham ou trabalharam em condições semelhantes? Partilhe 
suas experiências e informações com o grupo. 
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Engenheiro industrial, utilizando software 
(realidade virtual, aumentada) no tablet para 
monitoramento de máquina em tempo real.
Uso de braço de robô inteligente na 
automação em fábrica automotiva.

Diagrama da máquina a vapor de James Watt. As 
máquinas a vapor transformam calor em movimento.
Em uma fornalha ocorre a queima de combustível 
(carvão, madeira, óleo), que gera calor. O calor 
transforma em vapor a água de uma caldeira. 
O vapor se expande, e a pressão assim gerada 
permite a movimentação da máquina.

Século XXI
Iniciou-se com a associação de máquinas a 
equipamentos computadorizados capazes de reunir 
informações em nuvem e com extenso uso da internet.
As máquinas, agora articuladas a processos digitais, 
podem tomar decisões e cooperar umas com as outras. 
Assim, as empresas começam a criar redes 
inteligentes que podem controlar a si mesmas. Com 
isso, diferentes unidades de uma empresa podem, por 
exemplo, de forma automatizada e instantânea, trocar 
informações sobre estoques e a necessidade de 
compra de novos insumos.

Revolução Industrial Segunda Revolução Industrial Terceira Revolução Industrial Quarta Revolução Industrial
(Indústria 4.0)

Segunda metade do século XX
A utilização da eletrônica nos processo produtivos 
ocasionou o surgimento das indústrias de alta 
tecnologia, destacando-se a robótica, a genética e 
a informática. Foram criados processos de 
automação e novas formas de organizaçao da 
produção. Ocorreram ainda transformações nas 
tecnologias de transporte e de comunicação.

Segunda metade do século XIX
A energia a vapor foi substituída pela 
energia elétrica e foram aperfeiçoados os 
motores a combustão – movidos por 
combustível derivado do petróleo. Houve 
também maior especialização do trabalho 
operário com as linhas de montagem, 
idealizadas por Henry Ford.

Século XVI
O sistema capitalista já 
dominava grande parte
da economia europeia.

Século XVII
As manufaturas se tornaram
bastante presentes na Europa.

Século XVIII
Introdução das 
máquinas-ferramentas.

1765
A m uina de ar, conhecida 
por spinning jenny, foi 
inventada pelo britânico James 
Hargreaves. Ela era de 12 a 18 
vezes mais rápida que um tear 
manual.

1784
Invenção da máquina a vapor 
por James Watt, que substituiu 
o sistema hidráulico e utilizava 
água e carvão.

Século XIX
Invenção do barco e da 
locomotiva a vapor.
Processo de industrialização de 
vários países: Bélgica, França, 
Alemanha, Itália e Rússia.

Linha de montagem da Ford nos Estados Unidos.

Locomotiva a vapor de 1814.

Spinning jenny

Capa do Manifesto do Partido 
Comunista publicado em 1848 
em Londres, Reino Unido.

1802
 pro ação de ei 
com o objetivo de 
reprimir os 
abusos na 
exploração do 
trabalho infantil.

1812
 ei ue condena a 
à morte os 
responsáveis 
pela quebra de 
máquinas no 
Reino Unido.

1819
 ei no eino nido 
proibia o trabalho 
de menores de 
9 anos e restringia 
a 12 horas o dia de 
trabalho dos 
menores de 
16 anos.

1844
 ei ue e i iu a 
inclusão de dispositivos 
de proteção nos postos 
mais perigosos para 
evitar acidentes de 
trabalho, proibiu que 
mulheres e crianças 
executassem a limpeza 
de máquinas em 
funcionamento e limitou 
o trabalho infantil a 
meio período.

1848
 a rança  na a ária sudoeste da atua  eman a  em 

er im  iena  i ão  udapeste e ra a  ocorreram  uase 
simultaneamente, movimentos republicanos com forte 
participação operária e influência dos pensamentos 
anarquista e socialista, o que provocou a queda de 
monarquias. Todos esses movimentos aconteceram na 
primavera de 1848, conhecida como Primavera dos Povos.

 Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido 
Comunista criticando o sistema capitalista e convocando os 
trabalhadores a se unirem contra a exploração pelos patrões.

1820
 o imento operário 
organizado britânico 
reivindicava direitos, 
como redução da 
jornada de trabalho 
para 10 horas diárias 
e melhorias das 
condições de trabalho.

Crianças trabalhando em uma 
tecelagem em Londres, Reino 
Unido, século XIX.

o imento re o ucionário em 
fevereiro de 1848 na França, na 

raça da asti a  em aris  
realizando a derrubada simbólica 
do trono de Carlos X.
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Engenheiro industrial, utilizando software 
(realidade virtual, aumentada) no tablet para 
monitoramento de máquina em tempo real.
Uso de braço de robô inteligente na 
automação em fábrica automotiva.

Diagrama da máquina a vapor de James Watt. As 
máquinas a vapor transformam calor em movimento.
Em uma fornalha ocorre a queima de combustível 
(carvão, madeira, óleo), que gera calor. O calor 
transforma em vapor a água de uma caldeira. 
O vapor se expande, e a pressão assim gerada 
permite a movimentação da máquina.

Século XXI
Iniciou-se com a associação de máquinas a 
equipamentos computadorizados capazes de reunir 
informações em nuvem e com extenso uso da internet.
As máquinas, agora articuladas a processos digitais, 
podem tomar decisões e cooperar umas com as outras. 
Assim, as empresas começam a criar redes 
inteligentes que podem controlar a si mesmas. Com 
isso, diferentes unidades de uma empresa podem, por 
exemplo, de forma automatizada e instantânea, trocar 
informações sobre estoques e a necessidade de 
compra de novos insumos.

Revolução Industrial Segunda Revolução Industrial Terceira Revolução Industrial Quarta Revolução Industrial
(Indústria 4.0)

Segunda metade do século XX
A utilização da eletrônica nos processo produtivos 
ocasionou o surgimento das indústrias de alta 
tecnologia, destacando-se a robótica, a genética e 
a informática. Foram criados processos de 
automação e novas formas de organizaçao da 
produção. Ocorreram ainda transformações nas 
tecnologias de transporte e de comunicação.

Segunda metade do século XIX
A energia a vapor foi substituída pela 
energia elétrica e foram aperfeiçoados os 
motores a combustão – movidos por 
combustível derivado do petróleo. Houve 
também maior especialização do trabalho 
operário com as linhas de montagem, 
idealizadas por Henry Ford.

Século XVI
O sistema capitalista já 
dominava grande parte
da economia europeia.

Século XVII
As manufaturas se tornaram
bastante presentes na Europa.

Século XVIII
Introdução das 
máquinas-ferramentas.

1765
A m uina de ar, conhecida 
por spinning jenny, foi 
inventada pelo britânico James 
Hargreaves. Ela era de 12 a 18 
vezes mais rápida que um tear 
manual.

1784
Invenção da máquina a vapor 
por James Watt, que substituiu 
o sistema hidráulico e utilizava 
água e carvão.

Século XIX
Invenção do barco e da 
locomotiva a vapor.
Processo de industrialização de 
vários países: Bélgica, França, 
Alemanha, Itália e Rússia.

Linha de montagem da Ford nos Estados Unidos.

Locomotiva a vapor de 1814.

Spinning jenny

Capa do Manifesto do Partido 
Comunista publicado em 1848 
em Londres, Reino Unido.

1802
 pro ação de ei 
com o objetivo de 
reprimir os 
abusos na 
exploração do 
trabalho infantil.

1812
 ei ue condena a 
à morte os 
responsáveis 
pela quebra de 
máquinas no 
Reino Unido.

1819
 ei no eino nido 
proibia o trabalho 
de menores de 
9 anos e restringia 
a 12 horas o dia de 
trabalho dos 
menores de 
16 anos.

1844
 ei ue e i iu a 
inclusão de dispositivos 
de proteção nos postos 
mais perigosos para 
evitar acidentes de 
trabalho, proibiu que 
mulheres e crianças 
executassem a limpeza 
de máquinas em 
funcionamento e limitou 
o trabalho infantil a 
meio período.

1848
 a rança  na a ária sudoeste da atua  eman a  em 

er im  iena  i ão  udapeste e ra a  ocorreram  uase 
simultaneamente, movimentos republicanos com forte 
participação operária e influência dos pensamentos 
anarquista e socialista, o que provocou a queda de 
monarquias. Todos esses movimentos aconteceram na 
primavera de 1848, conhecida como Primavera dos Povos.

 Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido 
Comunista criticando o sistema capitalista e convocando os 
trabalhadores a se unirem contra a exploração pelos patrões.

1820
 o imento operário 
organizado britânico 
reivindicava direitos, 
como redução da 
jornada de trabalho 
para 10 horas diárias 
e melhorias das 
condições de trabalho.

Crianças trabalhando em uma 
tecelagem em Londres, Reino 
Unido, século XIX.

o imento re o ucionário em 
fevereiro de 1848 na França, na 

raça da asti a  em aris  
realizando a derrubada simbólica 
do trono de Carlos X.
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 O trabalho assalariado
O desenvolvimento do capitalismo esteve diretamente associado ao crescimento da burguesia como grupo 

social. A história da formação do sistema capitalista remonta à história medieval, é possível afirmar que, no século 
XVI, ele já predominava em grande parte da economia europeia. Contudo, esse capitalismo tinha por fundamen-
to o comércio, ou seja, a acumulação de riquezas era baseada nas relações comerciais. Somente no século XVIII 
o capitalismo tornou-se industrial. Houve, entretanto, um longo processo até que se constituísse o que se pode 
denominar indústria.

As atividades capitalistas, diferentemente do que ocorria no sistema feudal, concentravam-se nas cidades, 
nas quais ocorriam as transações entre comerciantes, banqueiros e investidores. Também nas cidades foram 
fundadas as manufaturas, empreendimentos organizados por burgueses comerciantes, especialmente do setor 
têxtil.

As manufaturas, bastante presentes na Europa durante o século XVII, eram muito diferentes da produção ar-
tesanal medieval realizada pelas corporações de ofício. Nestas, reuniam-se pessoas de uma mesma profissão, 
entre as quais se estabelecia uma relação de proteção mútua. A corporação tinha sempre um mestre responsável 
pela produção e pela inspeção das várias oficinas de artesãos, que deveriam funcionar sob as mesmas regras. Os 
trabalhadores eram jornaleiros (trabalhavam diariamente) e, em geral, viviam na casa do mestre. Havia ainda os 
aprendizes, jovens que pretendiam seguir a profissão. Essas corporações também se organizavam politicamente 
para se opor aos interesses dos mercadores.

Já a manufatura criada pelos comerciantes burgueses tinha por princípio a divisão entre patrões e emprega-
dos. Não se tratava de uma corporação de interesses comuns, mas de um negócio capitalista, do qual o proprietá-
rio esperava grande lucratividade com a comercialização do que era produzido. Nesse novo sistema de produção, 
os trabalhadores, por sua vez, receberiam um salário – ou um pagamento por alguma tarefa realizada –, e esse 
deveria ser o mínimo necessário para sua subsistência.

Ao contrário do que ocorria nas corporações de ofício, o trabalhador especializou-se em uma etapa do processo 
produtivo. Ele deixou de ser um artesão capaz de confeccionar o produto em sua totalidade e passou a realizar 
apenas uma função, ou seja, uma tarefa parcial em relação ao que seria produzido. No entanto, o proprietário 
continuava a depender da habilidade do artesão de manipular as ferramentas e fabricar os objetos. A produção 
de uma empresa manufatureira não se concentrava necessariamente em um único espaço. O proprietário poderia 
contratar trabalhadores, fornecendo-lhes matéria-prima e alguns instrumentos e fixando previamente um valor a 
ser pago pelo trabalho executado. Esse sistema doméstico de produção foi denominado putting-out no Reino 
Unido e verlag na Alemanha.

Todavia, foram muitos os conflitos gerados por esse sistema, pois o comerciante manufatureiro não tinha con-
trole sobre o processo de fabricação da mercadoria. O trabalhador poderia decidir a respeito do tempo que dedica-
ria ao trabalho, e o capitalista, por sua vez, não exercia um controle muito preciso sobre o destino das mercadorias 
produzidas, que poderiam ser desviadas ou apresentar qualidade muito variável. 

As máquinas-ferramentas e a fábrica
Um passo fundamental para a Revolução Industrial, que aconteceria no século XVIII, foi a introdução 

das máquinas-ferramentas, ou seja, a mecanização de grande parte do trabalho antes realizado por mãos 
humanas. Um conjunto de ferramentas articuladas e impulsionadas por energia motriz (do vapor) era capaz 
de realizar boa parte da produção. Com isso, não só a produção se expandiu extraordinariamente, como as 
máquinas passaram a orientar as etapas do trabalho, que se tornou coletivo para dar conta das várias deman-
das do processo de produção. Também não era mais exigida a especialização do trabalhador. Uma vez que 
a máquina tinha a capacidade de produzir, ele tornou-se apenas um operador dela. Esse era e é o espaço da 
fábrica, na qual o tempo de produção é controlado pelo capitalista, que impõe ao trabalhador o ritmo da 
máquina. 

Segundo o historiador José Jobson de Andrade Arruda (1942-):

Completa-se a separação entre o trabalhador e seus instrumentos de produção. Assiste-se a uma desqualificação do 
trabalho, dispensando-se o tempo de aprendizado e rebaixando-se o custo médio da força de trabalho, pela incorporação 
do trabalho feminino e infantil.

ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Industrial. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 52.

Nesse contexto foram criadas máquinas como a de fiar, conhecida por spinning jenny, invenção do britânico  
James Hargreaves (c. 1720-1778) em 1765. Outro exemplo é o tear de malhar, inventado pelo inglês William 
Lee, capaz de produzir até 1 500 malhas por minuto, ao passo que os trabalhadores manuais produziam so-
mente 100. Foram inventados ainda tornos, lançadeiras, estampadeiras, semeadeiras, entre outras máquinas. 
A maior parte dessas invenções atendia à indústria têxtil de algodão do Reino Unido.
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 �  Gravura britânica representando Sheffield (Reino Unido) em 1879. As fábricas, 
símbolo do desenvolvimento econômico a partir da segunda metade do século 
XVIII, soltavam fumaça negra por suas chaminés. Os aspectos danosos ao meio 
ambiente, consequência da atividade industrial, não eram levados em conta. 
(Dimensões não informadas.)

 �  Fábrica de velocípedes, França, 1890. A imagem retrata trabalhadores 
executando funções parciais, específicas e sequenciais. Trata-se de um trabalho 
coletivo, pois cada tarefa é parte do processo de fabricação do produto e será 
continuada pelo trabalhador seguinte. (Dimensões não informadas.)

 �  Representação de máquina de fiar spinning jenny, inventada por James 
Hargreaves, em 1765. (Dimensões não informadas.)

Tornou-se possível movimentar essas 
máquinas com mais eficiência com a in-
venção da máquina a vapor, que substi-
tuiu o sistema hidráulico. A invenção dessa 
máquina, que utilizava água e carvão e foi 
patenteada em 1784 por James Watt (1736- 
-1819), impulsionou os investimentos na ob-
tenção do mineral, que, por essa razão, pas-
sou a ser um agente poluidor das cidades. 
Além disso, em muitos casos, as águas dos 
rios tiveram seu curso desviado ou se torna-
ram impróprias para consumo. Nessa época 
ainda se desenvolveram a metalurgia e o 
processo de fundição do ferro. O setor de 
transportes foi incrementado, com a inven-
ção, no começo do século XIX, do barco e 
da locomotiva a vapor, já que a expansão da 
produção e dos mercados exigia formas mais 
eficientes de percorrer grandes distâncias.

Esse processo de transformação no sis-
tema de produção ocorreu inicialmente no 
Reino Unido em fins do século XVIII. Mas 
por que nele e não em outros países?

No Reino Unido, as condições para 
o desenvolvimento capitalista no século 
XVII foram propiciadas pela ocorrência da 
Revolução Puritana (1640-1649), pela de-
posição do rei Carlos I e pela tomada do 
poder pelo Parlamento (ambos episódios de 
1649). Entre esses acontecimentos e 1688, 
quando se deu a Revolução Gloriosa, fo-
ram construídas as bases políticas para que 
os investimentos nacionais permitissem o 
desenvolvimento do capitalismo, ou seja, 
sob o comando do Parlamento, o dinheiro 
arrecadado com os impostos passou a ser 
investido no avanço dos negócios burgue-
ses. O Reino Unido tornou-se o país mais 
desenvolvido do mundo na metade do sé-
culo XVIII.

No século XIX, Bélgica, França, Alema-
nha, Itália e Rússia se industrializaram. Os 
Estados Unidos e o Japão também conse-
guiram promover a industrialização ainda 
no mesmo século. Nesse período, aconte-
ceu o que alguns estudiosos chamam de 
Segunda Revolução Industrial, quan-
do a energia a vapor foi substituída pela 
energia elétrica e foram aperfeiçoados os 
motores a combustão – que passaram a 
utilizar combustível derivado do petróleo. 
Em meados do século XX, pode-se falar 
de uma Terceira Revolução Industrial, 
com o emprego da eletrônica nos proces-
sos produtivos, criando indústrias de alta 
tecnologia, como a robótica, a genética e 
a informática. Foram elaborados processos 
de automação e novas formas de orga-
nizaçao da produção, além de realizadas 
transformações nos setores de transportes 
e comunicação. 
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No século XX, a especialização do trabalho operário alcançou níveis muito 
maiores que em períodos anteriores. Henry Ford (1863-1947), dono da fábrica 
de veículos Ford, criou as linhas de montagem. Tratava-se de um método para 
fabricar o maior número de produtos possível no menor tempo. Um trabalhador 
repetia muitas vezes a mesma tarefa, por exemplo, fixar determinada peça do car-
ro. Seguiam-se a ele outros trabalhadores, que instalavam peças específicas até 
que o carro estivesse pronto. Dessa forma, produziam-se mais carros a um custo 
mais baixo, pois, pagando os mesmos salários, obtinha-se a máxima produção no 
menor tempo possível.

Essa forma de organização do trabalho expandiu-se por diversos setores da 
indústria em todo o mundo. Juntou-se a isso o que ficou conhecido como tay-
lorismo, teoria do engenheiro estadunidense Frederick Taylor (1856-1915). O 
taylorismo buscava maior eficiência e racionalização do processo produtivo por 
meio do controle de trabalhadores e máquinas.

Conforme o economista Paulo Sandroni (1944-), a teoria incluía:

[…] propostas de pagamento pelo desempenho do operário (prêmios e remuneração 
extras conforme o número de peças produzidas). O sistema foi muito aplicado nas me-
didas de racionalização e controle do trabalho fabril, mas também criticado pelo movi-
mento sindical, que o acusou de intensificar a exploração do trabalhador e desumanizá-
-lo, na medida em que procura automatizar seus movimentos.

SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia. São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 424.

No mundo atual, observamos a presença expressiva de sistemas robotizados e 
automatizados de produção, o que torna possível dispensar grande parte dos tra-
balhadores do processo produtivo. Intensifica-se assim o problema do desemprego, 
gerando a necessidade de criar novas ocupações para o ser humano.
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 � Carros sendo produzidos por robôs em uma linha de montagem, julho de 2017.
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LER DOCUMENTOS

Descrição de Manchester
Leia os textos a seguir, que descrevem a cidade britânica de Manchester, no século XIX, e, depois, responda às 

questões propostas no Roteiro de trabalho.

Alexis de Tocqueville

Trinta ou quarenta manu-
faturas se elevam no alto das 
colinas que eu estou descre-
vendo. Seus seis estágios er-
guem-se no ar, seus imensos 
limites anunciam a distância a 
concentração da indústria. […] 
Mas como se poderia descrever 
o interior desses quarteirões 
colocados ao acaso, receptá-
culos do vício e da miséria, que 
envolvem e comprimem com 
suas medonhas voltas os gran-
des palácios da indústria? So-
bre um terreno mais baixo que 
o nível do rio, dominado por 
todos os lados por enormes 
oficinas, se estende em terreno 
pantanoso, com valas lodosas, 
que não são secadas nem sa-
neadas. Noutra parte, apare-
cem pequenas ruas tortuosas e 
estreitas, margeadas por casas 
de um único andar, onde há tá-
buas mal unidas e tijolos que-
brados como a última morada 
que possa ter o homem entre a 
miséria e a morte. Entretanto, 
seres desafortunados que ocupam 
esses redutos excitam ainda 
inveja entre alguns de seus se-
melhantes. Sob essas miserá-
veis moradias encontra-se uma 
fileira de porões os quais condu-
zem a um corredor semissubter-
râneo. Em cada um desses lugares úmidos e repelentes são amontoadas, confusamente, 12 ou 15 criaturas humanas. 
[…] Levantai a cabeça, e a toda volta desse lugar vós vereis levantarem-se imensos palácios da indústria. Vós ouvi-
reis o ruído dos fornos e os silvos do vapor. Estas vastas moradas impedem o ar e a luz de penetrar nas habitações 
humanas que elas dominam; aquelas lhes envolvem de um ruído contínuo. […] Uma espessa e negra fumaça cobre 
a cidade. O Sol aparece através dela como um disco sem raios. E neste dia incompleto que se agitam sem cessar  
300 mil criaturas humanas.

TOCQUEVILLE, A. de. In: ARRUDA, José Jobson de. A Revolução Industrial. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991.

Alexis de Tocqueville (1805-1859), escritor e político francês, foi ministro das Relações Exteriores em 
1849. Após uma visita aos Estados Unidos nos anos 1830, ele escreveu o livro Democracia na América; 
também é autor de Lembranças de 1848, em que analisa as jornadas revolucionárias de Paris. É con-
siderado um observador e analista político ímpar acerca dos conflitos e das questões de seu tempo.

 �  A fotomontagem mostra o contraste entre crianças ricas e pobres em Londres, Reino 
Unido, cerca de 1860.
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Os bairros operários da Inglaterra, anos 1840
Friedrich Engels

Todas as grandes cidades 
possuem um ou vários “bairros 
de má reputação” – onde se 
concentra a classe operária. É 
certo que é frequente a pobre-
za morar em vielas escondidas, 
muito perto dos palácios dos 
ricos, mas, em geral, desig-
naram-lhe um lugar à parte, 
onde, ao abrigo dos olhares das 
classes mais felizes, tem de se 
safar sozinha, melhor ou pior. 
Estes “bairros de má reputa-
ção” são organizados em toda 
a Inglaterra mais ou menos da 
mesma maneira, as piores casas 
na parte mais feia da cidade; a 
maior parte das vezes são cons-
truções de dois andares ou de 
um só, de tijolos, alinhadas em 
longas filas, se possível com ca-
ves [porões] habitadas e quase 
sempre irregularmente construí-
das. Estas pequenas casas de 
três ou quatro divisões e uma 
cozinha chamam-se cottages 
e constituem vulgarmente em 

toda a Inglaterra, exceto nalguns bairros de Londres, as habitações da classe operária. Habitualmente, as próprias ruas 
não são planas nem pavimentadas; são sujas, cheias de detritos vegetais e animais, sem esgotos nem canais de escoa-
mento, mas em contrapartida semeadas de charcos estagnados e malcheirosos. Para além disso, o arejamento torna 
difícil, pela má e confusa construção de todo o bairro, e como aqui vivem muitas pessoas num pequeno espaço, é fácil 
imaginar o ar que se respira nestes bairros operários. De resto, as ruas servem de secadouro, quando há bom tempo; 
estendem-se cordas duma casa à casa fronteira, onde se pendura a roupa branca e úmida.

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Lisboa: Afrontamento, 1975. p. 59.

 Roteiro de trabalho
1. Caracterize a cidade industrial e um bairro operário britânico de meados do século XIX, por meio das des-

crições dos observadores da época e das imagens.

2. O processo de desenvolvimento do capitalismo e a industrialização dividiram a sociedade entre proprietá-
rios e trabalhadores. Utilize elementos dos textos e das imagens para demonstrar como essa divisão pode 
ser observada no espaço.

3. Essa divisão espacial ainda existe nos dias atuais? Ela ocorre em sua cidade? Explique e dê exemplos.

 � Bairro operário de Bloomsburry, Inglaterra, em 1875.

 Transformação social, movimento operário e conflito 
O desenvolvimento da indústria no século XVIII levou a uma rápida polarização entre a burguesia e o proletaria-

do. A cidade transformou-se não somente no espaço da indústria, mas também no palco das contradições surgidas 
com o desenvolvimento econômico provocado por ela. Camponeses que perderam suas terras iam para as cidades 
em busca de uma oportunidade de trabalho, enquanto burgueses ostentavam o luxo que o grande lucro de suas 
indústrias proporcionava. Os direitos feudais haviam sido abolidos no Reino Unido; a terra era uma propriedade 
capitalista e, em suas extensões, criavam-se ovelhas que forneciam a lã utilizada pelas tecelagens. As terras foram 
cercadas ao longo de vários séculos e, desse modo, tornaram-se propriedades particulares produtoras para o mer-
cado. A cidade de Manchester, um dos primeiros centros industriais britânicos, contava com aproximadamente 30 
mil habitantes em 1760; porém, em 1800, chegou a 73 mil, ou seja, sua população mais que dobrou em 40 anos.
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 � Crianças trabalhando em uma fábrica de papel em Aschafemburgo (Alemanha), cerca de 1850. (Dimensões não informadas.)

 � Representação do trabalho feminino em uma fábrica de tecidos no Reino Unido, 1835. (Dimensões não informadas.)
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Com o aumento vertiginoso da população, as con-
dições de vida nas cidades tornaram-se precárias: não 
havia saneamento básico adequado por causa do cres-
cimento rápido e da expansão industrial, e a fumaça 
das fábricas prejudicava a saúde dos que moravam 
próximo a elas. Além disso, tanto as moradias como os 
salários dos trabalhadores eram miseráveis. Assim, as 
péssimas condições de higiene nos centros urbanos su-
perpovoados, bem como a insalubridade nas fábricas, 
facilitaram a proliferação de doenças infectocontagio-
sas. Ao longo do século XIX, as cidades industriais se 
adensaram e se transformaram no espaço das multi-
dões, dos cidadãos anônimos, da violência, do medo 
e da disciplina no trabalho. Nos anos 1850, Londres 
tinha cerca de 2,5 milhões de habitantes.

A disciplina nas fábricas era excessiva. Enquanto o 
trabalhador artesanal organizava sua jornada de traba-
lho com autonomia, o operário industrial sofria severo 
controle e eram-lhe impostas longas jornadas. O tra-
balho industrial exigia menor especialização e a oferta 
de trabalhadores era grande, o que acarretava o paga-
mento de salários muito baixos. Mulheres e crianças 
também eram contratadas para operar as máquinas; 
uma criança chegava a receber menos de um terço do 
salário de um homem adulto, apesar de a jornada de 
trabalho ser equivalente à dele – até 18 horas por dia. 
Meninos e meninas de cinco anos de idade eram ex-
plorados em vários tipos de trabalho, sobretudo nas 
minas. Com isso, muitos deles não conseguiam alcan-
çar os 12 anos.

Os trabalhadores eram sempre vigiados por uma 
capataz, que aplicava severos castigos corporais àque-
les que cometessem erros. Acidentes de trabalho 
aconteciam com frequência, com muitas mortes e 
mutilações. O trabalhador e sua família não recebiam 
nenhuma indenização quando isso ocorria. Nesse con-
texto, trabalhadores que se viam sem perspectiva de 

conseguir uma vida melhor se suicidavam ou então se 
entregavam ao alcoolismo ou à prostituição. 

A quebra de máquinas e a destruição de merca-
dorias produzidas estão entre as primeiras reações co-
letivas dos trabalhadores a essa forma de exploração 
do trabalho. Grupos de operários britânicos destruíam 
as máquinas que permitiam a economia de mão de 
obra e que, segundo eles, eram o principal motivo dos 
baixos salários. Esses trabalhadores ficaram conhecidos 
como luditas em referência a um de seus líderes: Ned 
Ludd, que ficou conhecido como Rei Ludd.

Com isso, em 1812 foi aprovada  uma lei que con-
denava à morte os responsáveis pela quebra de má-
quinas no Reino Unido. Nos anos 1820 houve um 
movimento operário britânico organizado que fazia 
reivindicações relativas à redução da jornada de tra-
balho para 10 horas diárias e a melhorias das condi-
ções de trabalho. Na década seguinte ocorreu o mo-
vimento cartista, por meio do qual organizações 
trabalhistas defendiam uma reforma parlamentar 
que instituísse o voto secreto e o sufrágio universal 
e que abolisse a necessidade da qualificação de pro-
prietário para os candidatos a cargos públicos. Pre-
tendiam, dessa maneira, conquistar direitos políticos 
mais amplos para a classe trabalhadora.

PARE e PENSE

1. De que maneira podemos associar o processo 
de industrialização à expansão urbana?

2. De que modo as condições de trabalho e a 
renda dos trabalhadores industriais impac-
tavam a organização da vida cotidiana nas 
cidades?

A luta por direitos trabalhistas
A primeira lei trabalhista foi criada na Inglaterra em 

1802 com o objetivo d e reprimir os abusos na explora-
ção do trabalho infantil. Em 1819, uma nova lei proibiu 
o trabalho de menores de 9 anos e restringiu a 12 ho-
ras o dia de trabalho dos menores de 16 anos. Apenas 
em 1844 uma nova lei exigiu a inclusão de dispositi-
vos de proteção nos postos mais perigosos para evitar 
acidentes de trabalho, além de proibir que mulheres 
e crianças limpassem máquinas em funcionamento e 
limitar o trabalho infantil a meio período, para que os 
menores frequentassem a escola.

Em 1848, em alguns pontos da Europa, rebentaram 
qu ase simultaneamente movimentos republicanos com 
forte participação operária e influência dos pensamen-
tos anarquista e socialista, duas vertentes que defen-
diam diferentes propostas de transformações sociais e 
eram contrárias ao governo liberal e à economia capi-
talista. Nesse momento, muitas monarquias europeias 
foram derrubadas. Todos esses movimentos acontece-
ram na primavera de 1848, que ficou conhecida como 
Primavera dos Povos.

Ainda em 1848, dois teó ricos do socialismo, os ale-
mães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-
-1895), publicaram o Manifesto do Partido Comunista. 
Logo nas primeiras linhas, eles afirmavam que “a histó-
ria de toda a sociedade até hoje é a história da luta de 
classes”. Desse modo, defendiam a tomada do poder 
pelos trabalhadores e propunham, entre outras coisas: a 
expropriação da propriedade fundiária, a criação de im-
postos progressivos taxando a riqueza, a criação de um 
banco nacional que centralizasse os créditos no Estado 
e a multiplicação das fábricas nacionais (estatais). O Ma-
nifesto foi publicado em Londres, no mesmo momento 
que eclodia o movimento operário em Paris. 

Esses movimentos, entretanto, foram malsuce-
didos, ainda que tenham conseguido constituir go-
vernos provisórios. Na França, por exemplo, os ad-
versários (burgueses e operários) do rei Luís Filipe 
propuseram a criação de uma república democrática, 
que foi por fim proclamada em 24 de fevereiro de 
1848. Foi formado um governo provisório composto 
de um operários e alguns líderes socialistas. 
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Em Paris, em junho daquele mesmo ano, os traba-
lhadores foram derrotados, e o mesmo ocorreu em ou-
tros lugares da Europa. Cerca de 1 500 homens foram 
mortos em confrontos e outros 12 mil trabalhadores 
foram presos em combate com as forças opositoras, 
que incluíam proprietários, políticos moderados e seto-
res conservadores. Politicamente isolados, os trabalha-
dores não tiveram força política e militar para resistir.

Apesar da derrota, o movimento operário conti-
nuou a se organizar em outras regiões da Europa nas 

décadas seguintes. Na luta pela conquista de direi-
tos e condições de trabalho mais dignas, os operários 
organizaram greves e ampliaram sua capacidade de 
interferência nas decisões públicas e nas negociações 
trabalhistas. Ao longo do século XX, sob pressão dos 
sindicatos (associações defensoras dos interesses 
dos trabalhadores), várias legislações trabalhistas fo-
ram constituídas para garantir os direitos dos traba-
lhadores, como férias, licença-maternidade, licença-
-saúde e descanso semanal remunerado.

 �  Greve dos trabalhadores das docas, Londres, Reino Unido, 1889. A greve foi um marco do movimento sindical do Reino Unido, pois fortaleceu as 
organizações de trabalhadores. Esse acontecimento colocou em evidência também as péssimas condições de trabalho oferecidas nesse país no 
século XIX.
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PONTO DE VISTA
Leia o texto do escritor estadunidense Edgar Allan Poe e siga as orientações do Roteiro de trabalho.

O homem das multidões (trechos selecionados) – 1840
Edgar Allan Poe

Não faz muito tempo, quase ao findar duma noite de outono, estava eu sentado diante da grande janela da sacada 
do café D em Londres. Durante alguns meses estivera mal de saúde, mas me achava agora convalescente e voltando-me 
as forças, encontrava-me em uma daquelas felizes disposições que são tão precisamente o contrário do tédio… Com um 
cigarro na boca e um jornal no colo, estivera a distrair-me na maior parte da tarde, ora esquadrinhando os anúncios, ora 
observando a promíscua companhia que havia no salão, e ora espreitando a rua pelas enfumaçadas vidraças.

Esta rua é uma das principais vias públicas da cidade, e estivera bastante cheia de gente durante o dia inteiro. 
Mas, ao escurecer, a multidão, de momento a momento, alimentava, e, ao tempo em que as luzes foram acesas, 
duas densas e contínuas marés de povo passavam apressadas diante da porta. Nunca me encontrara antes em 
semelhante situação naquele momento particular da noite, e aquele tumultuoso mar de cabeças humanas enchia-
-me, por conseguinte, duma emoção deliciosamente nova. Deixei por fim de prestar atenção às coisas do hotel e 
absorvi-me na contemplação da cena lá de fora. 

A princípio minhas observações tomaram um jeito abstrato e generalizador. 
Olhava os passantes em massa e neles pensava em função de suas relações 
gregárias. Em breve, porém, desci a pormenores e examinei com minudente
interesse as inúmeras variedades de figura, roupa, ar, andar, rosto e expressão 
fisionômica.

Em alto grau, o maior número daqueles que passavam tinha um porte convencido 
de gente atarefada, e parecia estar pensando apenas em abrir caminho pela multidão. 
Franziam as sobrancelhas e seus olhos rolavam com vivacidade. Quando encontrados 
por outros passantes não davam sinal de impaciência, mas concertavam a roupa e se 
apressavam. Outros, classe ainda numerosa, mostravam-se inquietos em seus movi-
mentos, tinham rostos avermelhados e falavam e gesticulavam consigo mesmos como se se sentissem em solidão por 
causa da enormidade da densa turba em seu redor. […] Nada havia de muito peculiar nessas duas grandes classes além 
do que observei. Suas roupas incluíam-se na categoria que exatamente se define como: decente. Eram sem dúvida no-
bres, mercadores, advogados, lojistas, agiotas; os eupátridas e o lugar-comum da sociedade; homens de lazer e homens 
ativamente empenhados em negócios sob sua exclusiva responsabilidade. Não me excitaram grandemente a atenção.

A tribo dos escreventes era inconfundível, e nela eu distinguia duas notáveis divisões. Havia os pequenos es-
creventes das casas baratas: jovens cavalheiros de roupas justas, sapatos brilhantes, cabelos bem brilhantinados 
e lábios insolentes. Pondo de lado certa atividade, de maneira que pode ser denominada “escrivaninhismo”, na 
falta de melhor palavra, o jeito desses indivíduos parecia-me ser um fac-símile exato do que havia sido a perfeição 
do bom-tom, doze ou dezoito meses antes. Usavam os restos da classe alta – e isso, acredito, envolve a melhor 
definição de sua classe.

[…]

Havia muitos indivíduos de aparência vivaz, que facilmente reconheci como pertencentes à raça dos elegantes 
batedores de carteira, de que todas as grandes cidades andam infestadas. Vigiei tal destacada espécie social com 
grande atenção e achei difícil imaginar como podiam ser tomados por pessoas de trato pelas próprias pessoas 
distintas. A enormidade dos punhos de suas camisas, com um aspecto de franqueza excessiva, devia traí-los ime-
diatamente.

Os jogadores profissionais – que descobri em quantidade não pequena – eram ainda mais facilmente identifi-
cáveis. Usavam roupa de todas as espécies, desde a vestimenta berrante e audaciosa do casquilho, com colete de 
veludo, fantasiosa gravata, correntes folheadas a ouro e botões filigranados, até as vestes do clérigo escrupulosa-
mente desadornado, de modo que nada houvesse capaz de despertar suspeitas. Eram todos, contudo, facilmente 
distinguidos em vista de certa coloração amorenada e oleosa, de um vaporoso escurecimento dos olhos, do palor
e da compressão dos lábios…

Descendo a escala do que se chama a “gentilidade”, encontrei temas de meditação mais negros e mais pro-
fundos. Vi revendedores judeus, com olhos de gavião, cintilando em fisionomias das quais todas as outras feições 
mostravam apenas uma expressão de abjeta humildade; atrevidos mendigos de rua, profissionais, fechando a 
cara para mendigos de melhor estampa, a quem somente o desespero havia impelido a implorar a caridade, nas 
trevas da noite; fracos e lívidos inválidos, sobre os quais a morte pusera uma mão firme, e que andavam de viés e 
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Gregário: que tende 
a viver em bando.
Minudente: minucioso, 
cheio de detalhes.
Palor: palidez.
Ru� ão: aquele que vive se 
metendo em brigas. 



 A industrialização brasileira e o movimento operário
Até a década de 1880 pouco se pode falar da in-

dústria brasileira, pois ainda predominava uma econo-
mia assentada em latifúndios de produção de gêneros 
agrícolas para exportação, com a utilização de mão 
de obra abundante, importada e barata. Na Câmara 
dos Deputados se defendia a preservação da “vocação 
agrária” brasileira para justificar os subsídios à agricul-
tura e não à indústria. As importações podiam ser ta-
xadas, mas não as exportações, das quais dependiam 
os cafeicultores. Com uma possível industrialização, 
temia-se o esvaziamento do campo com transferência 
massiva de trabalhadores rurais para a cidade. Sem ca-
pital, sem a possibilidade de comprar máquinas por sua 
alta taxação e sem a presença do Estado como agente 
estimulador, a indústria ficava sem o impulso necessá-
rio à sua implementação. Os homens que dirigiam o 
Estado brasileiro, comumente representantes da cafei-
cultura e da agricultura em geral, viam o país, dentro 

da divisão internacional do trabalho, como produtor 
agrícola, exportador e, ao mesmo tempo, consumidor 
de produtos importados. Dessa forma, o crescimento 
da indústria estaria sempre condicionado ao desenvol-
vimento da economia do café.

Embora as primeiras tentativas de implementação 
de atividades industriais no Brasil tenham ocorrido 
na metade de século XIX, a única que obteve algum 
sucesso até 1880 foi a indústria chapeleira. Em 1852, 
havia 21 fábricas nacionais de chapéu. Em 1883, de-
pois da primeira crise de superprodução do café, a 
classe dirigente ressentiu-se da vulnerabilidade de uma 
nação assentada economicamente sobre um único 
produto. Nesse contexto, nas duas últimas décadas 
daquele século, houve aumento significativo de inves-
timentos industriais no país. Mas, sendo o motor da 
economia nacional, a cafeicultura estabelecia a dinâ-
mica do desenvolvimento da indústria, cujo capital era 

cambaleavam por entre a multidão, fitando a todos, suplicantemente, bem no rosto, como se em busca duma es-
perança de consolação, alguma esperança perdida; mocinhas humildes, de volta dum trabalho longo e tardio, para 
um lar sem alegria, e encolhendo-se, mais chorosas do que indignadas, diante das olhadelas dos rufiões, de cujo 
contato direto nem mesmo conseguiam esquivar-se; prostitutas de todas as espécies e de todas as idades, com a 
incontestável beleza, na primavera de sua feminilidade…; a simples criança de formas imaturas, mas, graças a uma 
longa camaradagem, versada nas espantosas galantarias de seu comércio, ardendo de raivosa ambição de alcançar 
posto igual ao das veteranas do vício; ébrios inumeráveis e indescritíveis, alguns esmolambados e remendados, 
cambaleando, desarticulados, com rostos cheios de equimoses e olhos aquosos; uns tantos, com as roupas inteiras, 
porém sujas…; além destes, vendedores de empadas, carregadores, carvoeiros, limpadores de chaminés, tocadores 
de realejo, exibidores de macacos, vendedores de modinhas, os que vendiam com os que cantavam, artífices es-
farrapados e operários exaustos de toda a casta, e todos cheios de uma vivacidade desordenada e barulhenta, que 
atormentava os ouvidos e levava aos olhos uma sensação dolorosa.

POE, Edgar Allan. O homem das multidões. Ficção completa, poesia e ensaios.  
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. p. 392-400.

Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Órfão aos dois anos, foi 
adotado por um rico comerciante que o levou para o Reino Unido, onde concluiu os estudos. 
Nos anos 1820 estudou línguas na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mas acabou por 
dedicar-se à literatura. Além de publicar seus primeiros poemas e contos nessa época, tornou-se 
editor de revistas literárias. Entre seus escritos mais conhecidos estão O crime da rua Morgue (1840) 
e O escaravelho de ouro (1841). Seus personagens frequentemente são inquietos e neuróticos; 
revelam aspectos do ser humano nem sempre presentes nas relações cotidianas. Assumem grande 
importância em sua obra a trama psicológica e o ambiente denso, tenso e imprevisível, no qual a 
morte e a fatalidade se fazem presentes. Por esse motivo, ele é conhecido como um dos “escritores 
malditos”. Faleceu em 1849.

 Roteiro de trabalho

1. Identifique os grupos sociais que foram mencionados por Edgar Allan Poe no texto e quais são as caracte-
rísticas de cada um.

2. De que maneira a caracterização social feita pelo autor se relaciona com as mudanças provocadas pela 
Revolução Industrial no Reino Unido?

3. Considerando o que está sendo estudado no capítulo, explique em que medida a forma de organização do 
trabalho em uma sociedade determina a organização da vida social.
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dependente do capital cafeeiro para repor e ampliar 
sua capacidade produtiva. Além disso, o capital indus-
trial era incapaz de gerar um mercado próprio, uma 
vez que seu crescimento estava atrelado aos mercados 
externos criados pelo complexo exportador cafeeiro. O 
suprimento de mão de obra para a indústria também 
estava condicionado à cafeicultura, pois dependia dos 
imigrantes vindos da Europa, onde muitos já tinham 
tido alguma experiência no trabalho industrial. Em 
1889, o Brasil contava com 636 empresas e 54 mil ope-
rários. Muitas delas eram propriedade de cafeicultores. 
A Cia. Melhoramentos, por exemplo, foi fundada em 
1883 por um fazendeiro que investiu no setor de papel 
e, posteriormente, em cal e cerâmica.

Em 1887 e 1888, cresceram os investimentos indus-
triais e inauguraram-se novas fábricas, como a cervejaria 
Antarctica e a fábrica de tecidos Crespi, com recursos 
declaradamente originários de fazendeiros. Antônio 
Prado, importante cafeicultor paulista, fundou a vidraria 
Santa Marina. No ano de 1897, foi fundada por outro 
fazendeiro a fábrica de cimento Rodovalho.

Assim, até 1933, foi se consolidando o primeiro 
grande momento da industrialização brasileira. Ape-
sar de se desenvolver originalmente com base no ca-
pital cafeeiro, integraram-se ao processo comercian-
tes, imigrantes, importadores e outros mais que se 
transformaram em industriais. Exemplo disso são os 
Matarazzo, família de imigrantes que rapidamente 
se tornou proprietária de um moinho e depois diver-
sificou seus negócios, acumulando grande fortuna. 
Entretanto, mesmo depois de terem sido montadas 
muitas indústrias por imigrantes ou importadores, o 
desenvolvimento econômico e o financiamento fo-
ram propiciados e regulados pela cafeicultura.

Outra característica importante desse primeiro 
processo de industrialização é que ele se realizou 

baseado somente na produção de bens de consu-
mo assalariado. Quer dizer, instalou-se primeiro a 
indústria leve, produzindo principalmente tecidos. 
Apenas mais tarde seria implantada uma indústria 
de bens de produção, de máquinas e equipamentos 
industriais, siderurgia etc. As razões disso estão di-
retamente relacionadas com a Segunda Revolução 
Industrial, ocorrida em meados do século XIX na 
Europa, por meio da qual foram introduzidas novas 
tecnologias que tornaram o investimento mínimo 
proibitivo para os padrões brasileiros. Já a indústria 
de bens de consumo assalariado necessitava de in-
vestimentos menores por apresentar tecnologia mais 
simples e disponível no mercado internacional. A im-
plementação de um parque industrial completo no 
Brasil só se daria nas décadas seguintes.

Com a crise do café, em 1929, e sua queda no 
mercado internacional, o capital industrial tomou de-
finitivamente o pulso da economia nacional, e o Bra-
sil deixou de ser um país eminentemente mercantil. 
Após 1930, o presidente Getúlio Vargas preocupou-
-se em diversificar a economia do país, evitando a 
monocultura. Defendeu a expansão de outras cultu-
ras agrícolas, assim como do setor de transportes, e 
a implementação de condições infraestruturais para o 
desenvolvimento industrial.

Nesse período foi organizado o movimento operá-
rio brasileiro, que fixou bases especialmente no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. As autoridades governamen-
tais do início do período republicano, logo após 1889, 
repudiavam qualquer forma de organização operária. 
Em 1890, o Governo Federal determinou que os imi-
grantes que participassem de atos operários fossem 
expulsos do país. Da mesma forma, a população po-
bre não participava do sistema político, dominado 
pela oligarquia cafeeira.

 � Operárias de tecelagem das Indústrias Matarazzo. São Paulo (SP), anos 1920.
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  As condições de trabalho e o movimento  
operário no Brasil
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 � Grevistas descem a Ladeira do Carmo, no bairro do Brás, em São Paulo (SP), durante a greve geral de 1917.

As condições de trabalho nas fábricas brasileiras 
também eram precárias: os salários eram miseráveis, 
os castigos físicos admitidos e as jornadas de trabalho 
se estendiam até 14 horas por dia.

Nos últimos anos do século XIX já havia associa-
ções de trabalhadores no Brasil. Eram denominadas 
mutualistas, de ajuda mútua, e haviam sido criadas 
sob a influência de ideias de anarquistas como Pier-
re-Joseph Proudhon (1809-1865). Mas foi nos pri-
meiros anos do século XX que surgiram associações 
mais consistentes de trabalhadores, organizadas e in-
teressadas em movimentos reivindicatórios. Em 1906, 
ocorreu o Primeiro Congresso Nacional dos Tra-
balhadores, depois do qual se tornou mais comum a 
utilização do termo sindicato, definido como o meio 
pelo qual se realiza a resistência aos patrões. Muitas 
organizações operárias reuniam profissionais de mes-
mo setor ou mesma atividade profissional. Formaram-
-se, então, as associações dos gráficos, dos ferreiros, 
dos vidreiros, dos tecelões etc. Havia ainda as uniões 
gerais, que reuniam várias dessas associações. Em 
1908, os sindicalistas de orientação anarquista, os 
chamados anarcossindicalistas, fundaram a Confe-
deração Operária Brasileira (COB), que tinha por 
objetivo organizar greves e mobilizações de trabalha-
dores de diversas categorias em protesto contra a so-
ciedade capitalista.

Os anarcossindicalistas tiveram presença marcante 
na formação do movimento operário brasileiro. Objeti-
vavam a superação do capitalismo e do Estado, critica-
vam a burocracia governamental e propunham, em seu 
lugar, a organização de assembleias de trabalhadores 
para a tomada de decisões fundamentais. Como forma 
de atuação sindical, defendiam a realização de greves, 
protestos públicos, redução do ritmo de trabalho, boi-
cote da produção, enfim, utilizavam todos os meios pos- 
síveis de mobilização contra o patronato. O crescen-
te número de greves deveria conduzir o país a uma ou 
mais greves gerais, e estas seriam o ponto de partida das 
transformações e da superação da sociedade capitalista. 
Muitos operários imigrantes europeus aderiram a essa 
corrente depois de suas expectativas de ascensão social 
na América serem frustradas.

Havia ainda, nessas primeiras iniciativas de organiza-
ção operária no Brasil, as correntes socialista e trabalhis-
ta. Enquanto os adeptos do socialismo não acreditavam 
que o movimento sindical fosse a mola propulsora da 
transformação da sociedade, os trabalhistas defendiam 
a ampliação dos direitos dos trabalhadores e melhores 
condições de trabalho sem a organização de greves ou 
movimentos de protesto. Exigiam maior proteção do Es-
tado e não defendiam mudanças na ordem social. Os 
socialistas tiveram participação importante em alguns 
setores específicos, como entre os têxteis em São Paulo.
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Entre os anos 1900 e 1920 eclodiram várias gre-
ves no Brasil que reivindicavam menor jornada de 
trabalho, melhores condições de trabalho e maio-
res salários. Mais de 500 imigrantes foram expulsos 
por envolvimento nessas mobilizações. No primeiro 
semestre de 1917, ocorreram greves simultâneas no 
Rio de Janeiro, exigindo ganhos salariais mais justos 
e condições de trabalho mais dignas. Em junho do 
mesmo ano, trabalhadores das indústrias têxteis e de 
outros setores de São Paulo entraram em greve sem 
haver unificação do movimento. Grevistas e polícia se 
confrontaram em inúmeras ocasiões e em uma delas 
foi morto o sapateiro José Iñeguez Martinez. Após 
esse acontecimento, deflagrou-se uma greve geral 
preparada pelo Comitê de Defesa Proletária. Entre 
suas reivindicações, estavam aumentos salariais, jor-
nada de oito horas, libertação dos grevistas presos e 
direito de associação. Parte dessa pauta foi atendida 
e a greve encerrada depois de votação em assembleia 
realizada em 16 de julho. Em seguida, iniciou-se uma 
greve do mesmo tipo no Rio de Janeiro, reunindo 
quase todas as categorias.

No período que se seguiu a 1917 e durante toda 
a década de 1920, o organização operária tornou-se 
mais consistente. Muitas greves ocorreram, especial-
mente sob a liderança anarcossindicalista. Buscou-se 
obstruir a atuação sindical autônoma por meio da de-
missão de empregados sindicalizados, do fechamento 
de jornais operários, da destruição de sedes de sindi-
catos, entre outras medidas. Durante o governo de 

Washington Luís, em 1927, foi aprovada a Lei Celera-
da, que, a pretexto de combater o comunismo, limi-
tou a liberdade de expressão, censurando a imprensa 
e controlando a atividade dos sindicalistas. 

Em 1930, após um golpe de Estado, Getúlio Vargas 
assumiu a presidência do país e destruiu a estrutura 
sindical autônoma. Instituiu-se uma nova forma de or-
ganização sindical, dessa vez com grande controle do 
Estado. Por isso, entre outros motivos, foi criado no 
mesmo ano o Ministério do Trabalho, Indústria e Co-
mércio. A intervenção do Estado nos sindicatos mar-
cou a organização operária brasileira das décadas se-
guintes, e a autonomia sindical foi recuperada apenas 
anos mais tarde.

PARE e PENSE

1. Que diferenças podem ser percebidas entre 
o processo de industrialização no Brasil e nos 
países europeus? O que justifi caria essas di-
ferenças?

2. Quais eram as reivindicações do movimento 
operário no Brasil? Como as ideias anarquis-
tas infl uenciaram os movimentos reivindica-
tórios?
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PESQUISA
Vamos investigar as condições de trabalho na indústria brasileira no século XX e na atualidade. Para isso, utili-

zaremos o depoimento de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham em uma indústria diretamente na esfera 
produtiva. 

A proposta é avaliar como se organizava a indústria no passado e comparar com o que ocorre no presente, 
fazendo uma leitura crítica das condições de trabalho às quais essas pessoas estavam ou estão submetidas. Sigam 
as orientações propostas no Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Organizem-se em grupos para defi nir quem serão os entrevistados. Vocês também podem recorrer a 
entrevistas já realizadas como as que podem ser encontradas no Museu da Pessoa, em cujo acervo há 
uma coleção dedicada ao tema da indústria brasileira. (Disponível em: https://bit.ly/3e6hebc. Acesso em: 
13 abr. 2021.) Além disso, podem verifi car se há familiares e outras pessoas que trabalharam ou trabalham 
diretamente na produção industrial. 

2. Vamos primeiro defi nir o roteiro de perguntas a serem feitas. Se o objetivo é fazer uma leitura crítica das 
condições de trabalho na indústria no presente e no passado, é preciso pensar em questões que ajudem 
a cumprir esse objetivo. Elaborem-nas e discutam com o professor para verifi car se é possível fazer outras 
perguntas ou melhorar a formulação das que produziram. Utilize como ponto de partida as lutas empreen-
didas pelos trabalhadores para que as difi culdades vividas no trabalho fossem superadas. 

3. Defi nam os entrevistados. Será necessário buscar pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo algumas 
que ainda estejam trabalhando na indústria. 
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 POLUIÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE DE VIDA
Os sistemas de produção industrial e suas tecnolo-

gias exigem o consumo de enormes quantidades de 
matéria-prima, energia e água. Geralmente são sis-
temas lineares, isto é, não reaproveitam os recursos 
utilizados, além de gerarem grandes volumes de sub-
produtos nocivos à saúde dos seres vivos. Adicional-
mente, os sistemas de eliminação, tratamento e desti-
nação dos resíduos, em particular dos perigosos, são 
inadequados, o que causa graves desequilíbrios nos 
ecossistemas e se configura em uma ameaça direta à 
saúde das populações.

Um exemplo de danos provocados à saúde huma-
na em consequência de atividades industriais ocorreu 
até a década de 1980 em Cubatão (SP), quando diver-
sos trabalhadores tiveram problemas de saúde rela-
cionados ao contato com percloroetileno, substância 
utilizada como desengraxante na lavagem de peças 
e na manutenção de máquinas e que pode provocar 
descamação crônica, rachaduras e feridas na pele. 

Outro caso que ilustra os efeitos da poluição in-
dustrial sobre a saúde das pessoas e dos ecossiste-
mas ocorreu em 1956, na cidade de Minamata, Ja-
pão, quando 56 pessoas residentes nas vizinhanças 
da baía de Minamata apresentaram graves disfunções 
do sistema nervoso. Na época, cristais de mercúrio 
orgânico foram encontrados em dejetos industriais 
despejados em um rio que desaguava no mar, princi-
pal fonte de alimento para as comunidades da região. 
Constatou-se que a fauna marinha havia sido intoxi-
cada e, por intermédio da comida, o metal altamente 
tóxico atingiu os seres humanos.

O despejo de resíduos das indústrias metalúrgicas, 
de tintas e de plástico PVC, entre outras, é a principal 
causa de contaminação das águas dos rios com me-
tais pesados. Essas indústrias fazem uso de mercúrio 
e outros metais em suas linhas de produção e parte 
deles é lançada nos cursos de água. Dessa forma, os 
metais pesados podem alcançar o mar, onde são ab-
sorvidos por animais e vegetais ou se depositam no 

leito oceânico. Os metais contidos nos tecidos dos or-
ganismos que morrem se acumulam como sedimen-
tos e passam a representar um estoque permanente 
de contaminação para a vida aquática.

A maioria dos seres vivos só precisa de alguns pou-
cos metais e em doses muito pequenas, como é o 
caso do ferro, constituinte da hemoglobina. Quando 
ultrapassam determinadas concentrações, esses me-
tais tornam-se tóxicos e perigosos para a saúde. Já 
os metais pesados, como o mercúrio, não desempe-
nham nenhuma função no organismo dos seres vivos, 
e sua presença é prejudicial em qualquer concentra-
ção, mesmo que reduzida.

Casos de contaminação humana decorrentes de 
atividade industrial, como os de Cubatão e Minama-
ta, revelam que a vulnerabilidade às substâncias não 
está restrita aos trabalhadores que lidam diretamente 
com elas, mas se estende à comunidade e ao ecossis-
tema como um todo.

Outro desdobramento da atividade industrial é 
a poluição do ar, que representa uma das mais gra-
ves ameaças à qualidade de vida dos seres humanos, 
especialmente em regiões urbanas. Poluentes como 
o monóxido de carbono (CO), o dióxido de enxofre 
(SO2), o dióxido de nitrogênio (NO2), os hidrocarbone-
tos e alguns materiais particulados em suspensão têm 
efeitos prejudiciais à saúde humana. 

Uma das principais fontes de emissão do monóxi-
do de carbono são os automóveis a gasolina. Efeitos 
de alcance global também podem ser constatados. A 
ocorrência de chuva ácida, a destruição da camada 
de ozônio e o agravamento do efeito estufa são fe-
nômenos que denotam a gravidade da situação na 
atualidade.

Os governos, tradicionalmente, enfrentam o pro-
blema ambiental estabelecendo níveis máximos de 
poluição admissíveis para a água, o ar e o solo. As 
indústrias reagem instalando equipamentos para que 
se mantenham nos níveis determinados. No entanto, 
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4. Façam o agendamento dos horários de entrevista com os convidados e expliquem os objetivos do trabalho. 
Informe que ele ou ela poderão manter a identidade em sigilo, se assim preferirem. Vocês podem utilizar 
um gravador ou um smartphone para gravar a entrevista e depois poder ouvir novamente para analisar as 
respostas. 

5. Depois de realizadas as entrevistas, montem uma tabela com cada uma das perguntas na linha e cada um 
dos entrevistados na coluna. Escutem as entrevistas mais uma vez e preencham a tabela com uma síntese 
das informações de modo a responder a cada uma das perguntas formuladas. 

6. Em seguida, analisem as respostas de todos os entrevistados e listem as semelhanças e as diferenças entre 
elas. Por fim, criem um relatório de pesquisa que deve conter todas as descobertas feitas sobre as condições 
de trabalho na indústria no presente e no passado. Para complementar o relatório, usem trechos de falas 
dos entrevistados que comprovem a interpretação que vocês fizeram dos dados.

7. Em uma roda de conversa com toda a turma, cada grupo deve apresentar oralmente os resultados da sua pes-
quisa. Para essa apresentação, organizem previamente o que será falado e planejem um tempo de apresenta-
ção de cerca de 5 minutos. Se possível, utilizem imagens ou painéis com informações para ilustrar o trabalho. 



a contínua degradação do ambiente é prova de que 
essa conduta tem falhas graves. Em primeiro lugar, 
ela supõe que o ambiente possa tolerar algum nível 
de poluição sem se alterar, o que é equivocado. Além 
disso, como água, ar e solo, em geral, são regulamen-
tados por autoridades diferentes, essa fragmentação 
apenas provoca o despejo de substâncias tóxicas em 
outro ambiente.

Considerando o crescimento da atividade indus-
trial e a necessidade de atender a um número cada 
vez maior de pessoas, usar racionalmente os recursos 
naturais e diminuir o impacto da atividade industrial 
é imprescindível. Isso implica buscar caminhos alter-
nativos de energia e mudar hábitos de consumo de 
bilhões de pessoas.

É possível levar esses itens em consideração e atuar 
de forma sustentável, isto é, usando com eficiência 
os recursos disponíveis e garantindo a preservação 
da biodiversidade. Para isso, antes de mais nada, é 

� Córrego poluído com resíduos industriais. Santa Maria (RS), 2014.
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fundamental questionar a necessidade real dos pro-
dutos e procurar outras formas de satisfazê-las ou de 
reduzir o consumo. Também é de suma importância 
mudar o enfoque dado aos problemas ambientais: é 
mais barato e eficiente prevenir danos à saúde e ao 
ambiente do que tentar controlá-los ou corrigi-los. 
Assim, a prevenção da poluição deveria substituir seu 
controle.

Os chamados sistemas de produção limpa consti-
tuem uma alternativa interessante aos atuais sistemas 
produtivos: são atóxicos e eficientes no uso de ener-
gia, utilizam materiais renováveis, reaproveitáveis e 
extraídos de modo a manter a viabilidade dos ecossis-
temas ou dos materiais não renováveis, mas que são 
passíveis de reprocessamento de forma não tóxica e 
a baixo consumo energético. Acima de tudo, os siste-
mas de produção limpa não são poluentes e geram 
produtos duráveis e reutilizáveis.

A indústria não pode mais objetivar unicamente 
a minimização dos custos de produção. 
Deve desenvolver estratégias de redu-
ção da quantidade de materiais con-
sumidos, favorecendo o uso daqueles 
recicláveis ou renováveis, deve optar 
por materiais mais duráveis, a fim de re-
duzir o volume de resíduos produzidos, 
evitando materiais perigosos e incenti-
vando a reciclagem e a reutilização. Em 
suma, é necessário levar em conta os 
custos ambientais, sociais e econômicos 
do esgotamento de recursos e da gera-
ção de resíduos decorrentes da ativida-
de industrial.
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PARE e PENSE

1. Quais são as vantagens dos sis-
temas de produção limpa? Ex-
plique por que eles seriam uma 
alternativa para eliminar ou mi-
nimizar os impactos ambientais.

2. Qual é a relação entre a dinâ-
mica das cadeias alimentares 
terrestres e aquáticas e a con-
taminação dos seres vivos por 
poluentes industriais? Use um 
exemplo hipotético para explicar 
como o ser humano está envol-
vido nessa situação.

3. De que forma você pode con-
tribuir, tanto individualmente 
como em grupo, para reduzir 
a degradação ambiental decor-
rente da atividade industrial? 
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 LER LEGISLAÇÃO E DADOS  
ESTATÍSTICOS

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui um conjunto de convenções internacionais acordadas 
entre os países-membros para regular os direitos dos trabalhadores. Um dos temas regulamentados pela instituição 
é o trabalho infantil, tão presente na Europa no início do processo de industrialização. Em que medida o trabalho 
infantil ainda está presente em nossa sociedade? Vamos, primeiro, conhecer como a OIT define trabalho infantil.
Em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho.

É considerado trabalho infantil o trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima de admissão 
ao emprego/trabalho estabelecida no país;

Os trabalhos perigosos são considerados como Piores Formas de Trabalho Infantil e não devem ser realizados por 
crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Caracteriza-se como trabalho perigoso as atividades que por sua natureza, ou 
pelas condições em que se realizam, colocam em perigo o bem-estar físico, mental ou moral da criança. Essas atividades 
devem ser estabelecidas por cada país;

No caso do Brasil, a Constituição de 1988 determinou no artigo 7o a proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos.

Também são consideradas como Piores Formas de Trabalho Infantil a escravidão, o tráfico de pessoas, o trabalho 
forçado e a utilização de crianças e adolescentes em conflitos armados, exploração sexual e tráfico de drogas.

Com base em: TRABALHO infantil. OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/ 
WCMS_565163/lang--pt/index.htm. Acesso em: 23 jul. 2020.
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 Roteiro de trabalho
Considerando as informações fornecidas e levando em conta a realidade em que você vive:

1. É possível identificar a ocorrência de trabalho infantil no município ou região em que você vive?

2. Se sim, em quais atividades?

3. Pesquise se há instituições ou instâncias do poder público que atuem na proibição do trabalho infantil e na 
punição de quem faz uso dele. 

4. Com base nas informações sobre o trabalho infantil brasileiro, qual é o perfil de crianças e adolescentes que 
estão submetidos ao trabalho infantil?

5. Na sua opinião, quais são as consequências da permanência do trabalho infantil na sociedade? Discuta com 
o professor e os colegas. 

O trabalho infantil no Brasil em 2016

Fonte: Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

2,5 milhões de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos em situação de trabalho infantil, que equivale a 6% da população nessa faixa etária.

�Dos 2,4 milhões de trabalhadores infantis, 1,7 milhão exerciam também afazeres domésticos de forma concomitante ao trabalho.

A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária entre 14 e 17 anos, somando 1,94 milhão.

�1,6 milhão de crianças e adolescentes que trabalham são meninos (64,9%) e 840 mil são meninas (35,1%). Quando se trata de trabalho infantil  
doméstico, as meninas são a maioria (94,2%).

Há 1,4 milhão de crianças e adolescentes negros trabalhadores e 1,1 milhão de crianças brancas.

Na área rural, havia 976 mil crianças e adolescentes trabalhadores (40,8%), e 1,4 milhão na área urbana (59,2%).
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RELEITURA
A produção industrial se intensificou na Europa do século XVIII. Até o século XXI já ocorreram várias mudanças 

tecnológicas nesse processo, as quais impactam significativamente a própria forma de organização da vida em 
sociedade. 

No século XXI vem ocorrendo o que se denomina Quarta Revolução Industrial, com o uso cada vez mais intenso 
dos processos digitais e o frequente emprego de robôs cada vez mais inteligentes e computadores conectados às 
máquinas, por meio da internet, para gerenciar o processo produtivo.

Analise as imagens a seguir, que mostram diferentes momentos do desenvolvimento industrial no Brasil, e res-
ponda às questões do Roteiro de trabalho. 

 �  Fábrica automatizada de desodorantes em aerossol. Robôs fazem o controle de qualidade com sensores e conseguem avaliar as dimensões do 
desodorante, como padronização da lata, peso e pressão, além de gerar relatórios para melhora do processo. Aguaí (SP), 2018. 
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 Roteiro de trabalho
1. Observe todos os detalhes acerca do funcionamento de cada um dos processos industriais retratados e, 

depois, descreva as imagens.

2. Comparando as imagens, quais são as principais diferenças entre esses processos industriais? Você conse-
gue verificar alguma semelhança?

3. A forma como está organizado o trabalho em cada uma das indústrias tem alguma implicação sobre a vida 
social? Imagine como seria a vida em municípios em que se instalaram várias indústrias como as representa-
das nas imagens. Como eles seriam? Essas indústrias empregariam os habitantes desses municípios? Onde e 
como viveriam os trabalhadores? Quais seriam as consequências ambientais da presença dessas indústrias? 

4. Retomando a crônica de Roniwalter Jatobá da seção Narrativas, seria correto afirmar que o desenvolvi-
mento tecnológico e as mudanças ocorridas no século XXI, conforme observamos nas imagens, tornariam 
impossível a escrita da crônica na atualidade? Justifique. 

 �  Trabalhadores da fábrica Santana da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. São Paulo (SP), 1931.  

A
rq

ui
vo

 L
in

do
lfo

 C
ol

lo
r/

CP
D

O
C 

FG
V

83INDÚSTRIA E RESISTÊNCIA NA CIDADE



LER, ASSISTIR, NAVEGAR

SEVCENKO, Nicolau . A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. O autor discute aspectos da virada do século XX para o século 
XXI. Para Sevcenko, a rapidez das mudanças causa uma sensação de vertigem, como a 
sentida no loop de uma montanha-russa.

SINGER, Paul. A formação da classe operária. São Paulo: Atual, 2002. Este livro explica o 
que é classe operária e como se deu sua formação. Levando em conta as especificidades 
locais, o autor considera os motivos que fazem com que o operariado seja mais ativo em 
alguns países.

DAENS. Direção de Stijn Coninx. Bélgica/França/Holanda, 1993. (132 min). Na Bélgica, 
durante a Revolução Industrial, o padre Daens une os trabalhadores das tecelagens para 
lutar por melhores condições de trabalho.

ELES Não Usam Black-Tie. Direção de Leon Hirszman. Brasil, 1981. (120 min). Na São 
Paulo de 1980, o jovem operário Tião decide furar a greve de sua categoria, pois vai se 
casar com a namorada grávida e teme perder o emprego. Essa decisão o põe em conflito 
com o pai, líder sindical que encabeça o movimento.

GERMINAL. Direção de Claude Berri. Bélgica/França/Itália, 1993. (155 min). Baseado no 
romance de Émile Zola, uma família de mineiros enfrenta, na França do Segundo Império, 
a exploração, o desemprego e a miséria. Um deles se engaja na luta por melhores condi-
ções de trabalho, deflagrando uma greve.

OLIVER Twist. Direção de Roman Polanski. Inglaterra/República Tcheca/França/Itália, 
2005. (130 min). Adaptação da obra clássica de Charles Dickens que retrata as condições 
de vida do Reino Unido do século XIX.
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TEMPOS Modernos. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. (87 min). Último 
filme mudo de Chaplin, ilustra, por meio da vida do operário Carlitos, a sociedade indus-
trial da primeira metade do século XX, baseada na linha de montagem e na especialização 
do trabalho. Trata-se de uma crítica à modernidade e à vida urbana estadunidense dos anos 
1930.

CPDOC – Movimento operário. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/pro-
ducao/dossies/AEraVargas1/anos20/QuestaoSocial/MovimentoOperario. 
Acesso em: 25 jun. 2020. Esta página do Centro de Pesquisa e Docu-
mentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) traz imagens 
e artigos sobre a história do movimento operário brasileiro e outros links
relacionados a temas afins.

MENEGUELLO, Cristina e DECCA, Edgar Salvadori de.  Fábricas e homens: a revolução industrial e o cotidiano 
dos trabalhadores. 5. ed. São Paulo: Editora Atual, 2019.O livro traz textos e documentos sobre a vida dos trabalhado-
res no contexto do desenvolvimento das fábricas no mundo capitalista. Apresenta informações sobre a vida cotidiana 
dos trabalhadores nas fábricas e na vida privada.
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Jenson/Shutterstock
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�  Linha de montagem de veículos em 2017 (à esquerda) e 1970 (abaixo).
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ENEM

1. 

 Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no car-
tum é caracterizada pelo pessimismo em relação à:

a. ideia de progresso.

b. concentração do capital.

c. noção de sustentabilidade.

d. organização dos sindicatos.

e. obsolescência dos equipamentos.

2. Ao de�agrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que 
se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações 
até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, 
como re�exo das grandes plantações de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para 
�nanciar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão, e o 
crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas.

(FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 (adaptado).

Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o(a):

a. atração de empresas estrangeiras.

b. reformulação do sistema fundiário.

c. incremento da mão de obra imigrante.

d. desenvolvimento de política industrial.

e. financiamento de pequenos agricultores.

3. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a pas-
sagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, 
e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação 
tradicional entre trabalho e descanso – todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente.

(SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade. Fortaleza: Museu do Ceará; Secult-CE, 2001 (adaptado).

NEVES, E. Engraxate. Disponível em: www.grafar.blogspot.com. Acesso em: 15 fev. 2013.
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Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a:

a. melhoria da qualidade da produção industrial.

b. redução da oferta de emprego nas zonas rurais.

c. permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários.

d. diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas.

e. ampliação do período disponível para a jornada de trabalho.

4. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi 
a consciência de classe e ambição de classe. Os pobres então se organizavam em uma classe especí�ca, a classe operária, 
diferente da classe dos patrões (ou capitalistas). A Revolução Francesa lhes deu con�ança; a Revolução Industrial trouxe a 
necessidade da mobilização permanente.

HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 1977.

 No texto, analisa-se o impacto das Revoluções Francesa e Industrial para a organização da classe operária. 
Enquanto a “confiança” dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária 
sobre as classes dominantes, a “necessidade da mobilização permanente”, trazida pela Revolução Indus-
trial, decorria da compreensão de que

a. a competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrenta-
mento do desemprego.

b. a completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários.

c. a introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os 
operários.

d. o progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos 
novos tempos industriais.

e. a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em 
favor dos direitos trabalhistas.

5. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas 
lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas 
e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. 

DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado).

 Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução 
Industrial Inglesa e as características  das cidades industriais do início do século XIX?

a. a facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para 
a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista.

b. o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial.

c. a construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos tra-
balhadores das periferias até as fábricas.

d. a grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da 
arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística.

e. o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urba-
nos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene.
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AS CIDADES 4

Viver em cidade significa estar imerso em uma diversidade de 
realidades que se sobrepõem umas às outras. São muitas 
pessoas vivendo numa mesma área, o que promove uma rica 

troca de experiências, mas também pode significar conflitos e contra-
dições. Viver na cidade para muitos quer dizer ter acesso ao que há de 
mais moderno, ao consumo de produtos e serviços e ao lazer e à cul-
tura. Para outros, viver na cidade pode equivaler a estar em constante 
exposição a diferentes formas de violência. E para você, o que significa 
viver na cidade? O que a imagem da Cidade do México nos mostra? 
Você já viu alguma cidade brasileira que se assemelhe a ela? 

Aprender sobre as cidades latino-americanas nos permite en-
tender a realidade urbana do Brasil em um contexto mais amplo, 
identificando aspectos históricos e geográficos que explicam suas 
configurações atuais e nos ajudam a compreender os problemas e 
os desafios que essas cidades enfrentam.

� Vista aérea da Cidade do México, capital do México, 2016.
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Neste capítulo, vamos refletir sobre o que significa viver na cidade e sobre as 
diferenças e semelhanças entre a urbanização em países centrais e a nos países 
periféricos. Estudaremos também a formação das cidades latino-americanas e 
os diversos problemas urbanos que atingem grande parte da população delas. 
Para concluir, vamos conhecer o papel político das cidades e dos cidadãos na 
luta por cidadania e direitos. Nosso estudo começa com uma reflexão sobre as 
memórias de um morador da cidade de São Paulo. 

O QUE
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Leia abaixo o relato de Lauro Vieira de Oliveira, morador da cidade de São Paulo, dado a uma rádio de notícias. 
Nele, Oliveira narra um pouco de suas experiências na infância. Em seguida, responda às questões do Roteiro de 
trabalho.

Lauro Vieira de Oliveira

Minhas memórias começam na época em que morava no bairro do Jardim São Paulo, Zona Norte. A casa na 
avenida Cabuçu, hoje avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, portão 
e quintal com poço, permanece a mesma daquela época, em 1960 – feliz e corajosamente, não alteraram as suas 
características de fachada. 

Nela moravam meus pais – mãe baiana e pai alagoano, descendente dos índios caetés –, meus quatro irmãos – o 
mais velho dos homens trabalhava em uma fábrica de instrumentos de percussão, ali bem próximo – , avó, tio, o filho 
mais novo da avó materna e um primo. Comigo, éramos 11. Nos arredores está a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, 
que minha avó era devota fervorosa. Hoje, sob a casa, passa a linha Azul do Metrô. A estação Ayrton Senna/Jardim 
São Paulo, também está por ali. 

Tinha uns 5 anos com uma infância muito dinâmica. Brincava-se com tudo o que tínhamos direito; e sem direito 
também, como descer ladeira dentro de um pneu de caminhão.

Um vizinho criava cavalos. E a diversão era roubar um para dar umas voltas até ter levado um tombo e quebrado 
a cabeça.

Quando chovia, ou quando minha mãe lavava o quintal, ensaboávamos o peito e escorregávamos, no corredor do 
quintal, dos fundos para a frente da casa, uns 8 metros de pura adrenalina. 

De quando em quando jogávamos bola no campo de futebol, ao lado do hoje Clube Escola do Jardim São Paulo, 
administrado pela prefeitura. Era de terra, a grama ainda não cresceu. Em parte do campo tinha poças d’água que não 
secavam nunca, quando você pisava afundava até o joelho. Dali tínhamos uma perspectiva maravilhosa, avistávamos 
a passagem do Trem da Cantareira, com destino ao Jaçanã e Guarulhos. 

[...]

Em frente à minha casa havia um espaço imenso, com uma grande depressão. Era o “Buracão”, com uns 200 a 
300 metros de comprimento, partindo da rua Almirante Noronha, 10 metros de largura e sete de profundidade. Em 
uma ocasião, estávamos com uns trocados e fui com os amigos fazer um piquenique em uma caverna – um buraco 
incrustado em um dos lados do Buracão. Comemos muita coisa boa até que o Seu Antonio, um vizinho que costuma-
va tomar umas cangibrinas, começou a bater com os pés na parte superior da caverna. Foi um corre-corre só, todos 
descendo, escorregando para o fundo do Buracão.

Quando iniciaram o aterro do “Buracão“, houve muita tristeza da molecada, pois era um ambiente que, além de 
estarmos acostumados, fazia parte do nosso parque de diversão. Como vimos que não teria jeito, fomos assistir às 
máquinas e caminhões trabalharem. Naquela movimentação de terra, descobrimos umas raízes, que delícia, parecia 
cana-de-açúcar de tão doce que eram! 

[...]
OLIVEIRA, Lauro Vieira de. Conte sua história de São Paulo: o “buracão” era o nosso parquinho. 6 jun. 2020.  

Disponível em: https://miltonjung.com.br/category/conte-sua-historia-de-sp/page/2/.  
Acesso em: 15 ago. 2020.

1. Que mudanças ocorridas na cidade de São Paulo é possível identificar na narrativa? 

2. A cidade em que você vive é mais parecida com a São Paulo atual ou com a São Paulo antiga? Justifique 
com exemplos. 

3. Em que espaços da cidade o narrador e outras crianças brincavam? 

4. Que espaços de sua cidade ou de seu bairro são ocupados pelas crianças e pelos jovens? 

5. Identifique em seu bairro ou cidade um lugar cujo uso foi modificado ao longo do tempo. 
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• As cidades são verdadeiros 
motores para a economia dos 
países da América Latina e do 
Caribe. As 40 principais cidades 
produzem anualmente um 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
mais de 842 bilhões de dólares.
Estima-se que quase dois 
terços do PIB da região venha 
de áreas urbanas, onde se 
concentram os serviços e a 
indústria. Com o aumento das 
migrações, multiplicou-se o 
fluxo de remessas, o que pode 
representar mais de 10% do PIB 
em vários países.

• Desde 1970, a renda per capita 
da América Latina e do Caribe 
quase triplicou, mas com 
grandes disparidades.
Muitas cidades têm uma renda 
per capita superior à média do 
país. A evolução das taxas de 
urbanização tem sido 
constante em todos os países. 
Já a evolução da renda 
per capita foi mais variável, 
passando por ciclos em que, 
por vezes, houve retrocessos.

• Os países da América Latina e 
do Caribe fizeram progressos 
significativos na luta contra a 
pobreza nos últimos 10 anos. 
A proporção da população 
urbana pobre tem se 
reduzido, mas, em termos 
absolutos, os números ainda 
são muito elevados. 
Cerca de 124 milhões de 
habitantes de cidades dessa 
região vivem na pobreza, o 
que corresponde, 
aproximadamente, a um 
quarto da população  das 
áreas urbanas.

• Além da pobreza, a região sofre 
de um problema de desigualdade 
grave e persistente, 
especialmente em termos de 
renda. Há um de�cit considerável 
de emprego e abundante 
informalidade trabalhista, 
sobretudo entre os jovens e as 
mulheres. A desigualdade nas 
cidades se manifesta social e 
espacialmente, apesar das 
muitas oportunidades para o 
desenvolvimento econômico e 
social que a urbanização oferece.

As cidades na América Latina

Cidade de Medellín,  Colômbia, 2003.São Luís, capital do Maranhão, Brasil, 
2019.

Cidade de Ushuaia, Argentina, 2013.

Metrocablo de Medellín, Colômbia, 
2008. Trata-se de um sistema de 
teleféricos que integra o sistema de 
transportes públicos urbanos da cidade 
colombiana.  Medellín foi a primeira 
cidade da América Latina a utilizar o 
teleférico como meio de transporte de 
massa, facilitando a vida de pessoas 
que moram em regiões de difícil acesso 
ao transporte público. Esse sistema 
serviu de inspiração para sistemas 
similares em outros lugares da
América Latina, como o implantado
no Complexo do Alemão, no
Rio de Janeiro (RJ).

Mobilização de professores na 
praça da Constituição, Cidade da 
Guatemala, capital da Guatemala, 
2018.

Vista panorâmica da cidade de Lima, capital do Peru, 2017. 

Jack Guez / AFPAlamy / Fotoarena Andre Dib / Pulsar Imagens

Carlos Alonzo / AFP

Raul Arboleda / AFP

Getty Images/iStockphoto

Fonte: ONU LANÇA relatório sobre cidades latino-americanas. Nações Unidas Brasil, 21 ago. 2012. Disponível em: https://nacoesunidas.org/
onu-lanca-relatorio-sobre-cidades-latino-americanas/. Acesso em: 20 maio 2020.
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É provável que você seja capaz de reconhecer uma 
cidade em virtude das suas próprias experiências como 
morador ou visitante de uma. Mas você saberia dizer 
o que caracteriza uma cidade? Chamamos de cidade 
todo aglomerado populacional permanente cujas ativi-
dades se concentram nos setores secundário e terciário, 
isto é, relacionados à indústria e aos serviços. Esse aglo-
merado deve ser contínuo, em espaços edificados que 
caracterizam a proximidade das habitações e dos locais 
de trabalho. Por conta dessa concentração espacial 
de pessoas e atividades econômicas, as cidades torna-
ram-se também o centro da vida política da sociedade.

Atualmente, segundo dados da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), cerca de 55% da população mun-
dial vive em cidades, e a expectativa é de que, em 2050, 
esse percentual atinja 70%. Além disso, mesmo os que 
moram no campo precisam, com alguma frequência, 
deslocar-se para áreas urbanas para realizar diversas ati-
vidades, como fazer compras, ir ao banco ou ao posto de 
saúde. Portanto, a cidade possui grande centralidade na 
vida da maior parte da população do planeta. 

Na cidade há diferentes bairros e territórios, cada 
um com características próprias e diferentes dinâmi-

cas. Há bairros estritamente residenciais, outros com 
predomínio de atividades comerciais e de serviços, ou-
tros, ainda, ocupados por fábricas e galpões industriais. 
Essas diferenças impactam diretamente no bem-estar e 
na qualidade de vida dos moradores da cidade. Imagine 
como é morar em um bairro próximo a indústrias que 
emitem gases poluentes ou são extremamente ruido-
sas? Compare essa situação com a de viver em bairros 
residenciais arborizados, com ruas e calçamentos insta-
lados e praças e jardins nos arredores das habitações. 

Essas diferenças entre os espaços das cidades podem 
ser observadas circulando por eles, pois somos constan-
temente afetados pelas formas urbanas, por suas ima-
gens, sons e cheiros. Alguns lugares nos trazem boas 
memórias, outros parecem nos constranger ou nos afas-
tar, outros, ainda, nos proporcionam um convívio mais 
adequado e acolhedor. De todo modo, cada pessoa 
percebe e vivencia a cidade de maneira diferente, mas 
todos estamos envolvidos na experiência urbana, por-
que, nas sociedades contemporâneas, a cidade é o lugar 
do encontro, da diversidade, do consumo de bens e 
serviços, da administração pública, das manifestações 
culturais e da coletividade. 

 �  Theatro Municipal, Rio de Janeiro (RJ), 2016. 
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 �  Moradores em situação de rua na Cidade 
da Guatemala, Guatemala, 2020.
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Costumamos opor a cidade ao campo, pois esses 
espaços representam diferentes modos de vida. No 
entanto, a cidade não é simplesmente o oposto do 
campo, mas seu complemento, visto que a vida em so-
ciedade precisa também das atividades realizadas nas 
áreas rurais. As cidades, por exemplo, relacionam-se 
diretamente com a produção agropecuária: enquanto 
o campo é o lugar dessa produção, a cidade é o espaço 
da troca e do consumo. 

Nas cidades vivem os comerciantes, os trabalhado-
res urbanos, os governantes, as autoridades religiosas, 
os militares. No campo, em contrapartida, vivem os 
produtores e trabalhadores rurais. Além disso, a circu-
lação de mercadorias, ideias e pessoas entre cidade e 
campo conecta os dois espaços por meio de diversos 
intercâmbios. Essa integração contínua, bastante com-
plexa, contrasta com a visão mais comum de que cida-
de e campo seriam separados como se fossem “mun-
dos” diferentes.

As cidades também têm um papel importante na 
constituição do território do seu entorno e, no caso 
das capitais, a função de administrar o território dos 
estados ou da União, isto é, o território nacional. Isso 
ocorre porque as cidades concentram as sedes do po-
der administrativo, as relações políticas e comerciais e 
as principais relações econômicas e de trabalho. Viver 
na cidade é viver coletivamente, exercer a cidadania e 
estar em constante relação com o outro. Por isso, ela é 
considerada um espaço de negociação política.

Como veremos a seguir, as cidades também se 

diferenciam conforme o tipo de desenvolvimento de 
cada país e a história de transformação dos espaços 
urbanos. De modo geral, os países ricos e desenvolvi-
dos possuem cidades com excelente infraestrutura de 
serviços, como transporte e educação, distribuída de 
forma equitativa pelos diversos bairros e territórios ur-
banos. Na maioria das cidades da América Latina, con-
tudo, revelam-se intensas desigualdades territoriais. 

Os moradores das cidades latino-americanas usu-
fruem a cidade de forma diferente, dependendo do 
bairro em que vivem. Nos bairros centrais, as pessoas 
têm mais acesso a equipamentos culturais, a uma boa 
infraestrutura (de vias, transportes, saneamento bási-
co) e são mais bem atendidas pelos serviços públicos 
(saúde, segurança, limpeza urbana). Entretanto, muitos 
dos bairros periféricos apresentam sérios problemas 
decorrentes da falta de políticas públicas de urbaniza-
ção, dos serviços públicos insuficientes e da ausência 
de equipamentos culturais. 

1. Por que as cidades são espaços tão 
importantes na vida contemporânea?

2. Como podemos caracterizar as cidades 
com base em suas diferenças e diver-
sidades?

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
Fo

rt
al

ez
a

As pessoas realizam atividades esportivas, culturais e de lazer apropriando-se dos espaços urbanos de dife-
rentes maneiras e com objetivos distintos. Isso, no entanto, exige a criação de espaços e equipamentos, quer 
dizer, a instalação de bens de utilidade pública adequados para determinadas atividades, como faixas de 
pedestre, praças com bancos e jardins e ciclovias. Para refletir sobre esse tema, observe as imagens a seguir e, 
depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

�  Ciclista na ciclofaixa, 
cidade de Fortaleza 
(CE), 2019. 
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1. Por que podemos afirmar que as atividades retratadas 
nessas imagens são tipicamente urbanas? 

2. Na sua cidade, seria possível realizar essas atividades, 
como andar de bicicleta em uma ciclofaixa, assistir a um 
espetáculo de música gratuito ou exercitar-se em um 
equipamento público? Há condições urbanas para reali-
zar essas atividades?

3. Na sua opinião, qual é a importância da criação de espa-
ços urbanos para a realização de atividades desse tipo? 

4. Você considera esses espaços importantes para o bem-
-estar das pessoas e para o meio ambiente urbano? Jus-
tifique sua resposta.

5. Que equipamentos urbanos você considera que façam 
falta em sua cidade? Como você poderia se mobilizar, 
com seus colegas, para exigir do poder público a im-
plantação deles? 
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 �  Academia ao ar livre no Centro de Esportes e Lazer 
Dirceu Graeser na praça Oswaldo Cruz, Curitiba  
(PR), 2015. 

 �  Virada Cultural na cidade de São Paulo (SP), em 2014, evento que reúne diversas atividades artísticas gratuitas para a população.

Ao longo dos últimos dois séculos, o crescimento 
da população urbana mundial está ligado ao desen-
volvimento da atividade fabril, impulsionada pela Re-
volução Industrial, ocorrida no Reino Unido a partir 
do fim do século XVIII. A instalação de novas fábricas 
foi acompanhada pelo cercamento das terras coletivas, 
o que ocasionou o deslocamento dos trabalhadores 
rurais sem terra para os centros urbanos em busca de 
sobrevivência como operários. Em diversas regiões do 

mundo, as cidades cresceram em torno das atividades 
industriais, tornando-se polos de atração para pessoas 
em busca de trabalho e melhores condições de vida. 

Estima-se que, no início do século XIX, apenas 3% 
da população do planeta morava em áreas urbanas. Em 
meados daquele século, já eram 15% e, pela primeira 
vez na história da humanidade, em 2010, a população 
urbana superou a rural. O gráfico a seguir apresenta a 
distribuição da população urbana pelo globo. 
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O NOVO MUNDO URBANO, EM 2010

Fonte: CITIES in numbers: how patterns of urban growth change the world. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/23/cities-in-numbers-how-patterns-of-urban-growth-change-the-world. 

Acesso em: 13 abr. 2021. 
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Como se pode observar pelo gráfico, algumas re-
giões e países apresentam taxas de urbanização mais 
elevadas, como a Europa, a América do Norte e alguns 
países da América Latina. Esse dado indica que, histo-
ricamente, a urbanização não ocorreu com a mesma 
intensidade e ritmo em todos os lugares, obedecendo 
aos diferentes ritmos de crescimento populacional e às 
variadas evoluções das atividades econômicas. 

Nos países centrais do capitalismo, a população 
urbana aumentou paulatinamente entre meados do 
século XIX e os dias atuais, quando atingiu taxas de ur-
banização entre 80% e 90% e uma tendência à estabi-
lização. Nos países em desenvolvimento, o crescimento 
urbano iniciou-se a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) em um ritmo bastante acelerado, 
resultado de um modelo de industrialização tardia as-
sociado ao êxodo rural, à mecanização no campo e ao 
crescimento populacional das cidades. 

Esse fenômeno foi bastante comum na maioria 
dos países latino-americanos, asiáticos e africanos, 
provocando inúmeros problemas sociais, econômicos 
e ambientais. O crescimento acelerado e desordena-
do das cidades nesses países não foi acompanhado de 
políticas públicas que garantissem moradias dignas, 
saneamento básico e água tratada, redes de trans-
porte público eficientes e uma série de equipamentos 
urbanos necessários ao bem-estar da população. Ao 

mesmo tempo, a baixa oferta de empregos formais, 
associada a diferentes formas de segregação socioes-
pacial, provocou uma sensível elevação dos níveis de 
violência e discriminação que atingem, principalmen-
te, a população mais pobre.

Atualmente, países latino-americanos e aqueles com 
grandes contingentes populacionais rurais, como Índia, 
Indonésia, China e alguns do Sudeste Asiático, apresen-
tam altos índices de urbanização. 

De todo modo, a urbanização é um fenômeno 
recente quando comparado com toda a história da 
humanidade, e tem provocado inúmeras alterações 
no modo de vida e nas condições ambientais do pla-
neta, em virtude do aumento exponencial da polui-
ção do ar, do crescimento do consumo e do gasto 
de combustíveis fósseis para manter as cidades em 
plena atividade. 

PARE e PENSE

1. De que modo o crescimento populacional se 
relaciona com a urbanização?

2. O que caracteriza a urbanização nos países 
em desenvolvimento?
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�  Trânsito e congestionamentos são comuns em Nova Délhi (Índia), umas das cidades 
mais populosas e poluídas do mundo. Foto de 2014. 
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�  Moradias precárias em Lagos, capital da Nigéria, 2016.

Segundo relatório da ONU, 
divulgado em 2018, Nova Dé-
lhi, na Índia, se tornará a cida-
de mais populosa do mundo 
em 2028, ultrapassando Tó-
quio, que hoje tem 37 milhões 
de habitantes. A cidade india-
na apresenta os mais diversos 
problemas urbanos, sobretudo 
em relação à mobilidade, e é 
apontada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como 
a mais poluída do mundo.

A Nigéria, uma das maiores economias africanas, experimentou uma urbanização acelerada e caótica, con-
centrada em sua capital, Lagos. Em 1970 havia 1,5 milhão de habitantes em Lagos, e em 2019 moravam na 
capital cerca de 21 milhões de pessoas. Esse adensamento populacional foi provocado pelos fluxos migratórios 
do interior do país, especialmente de pessoas em busca de emprego e melhores condições de vida. A falta de 
moradia e de saneamento básico contribuiu para a proliferação de doenças contagiosas, como a malária.
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�  Passageiros desembarcam de um bonde, na cidade de Luxemburgo, capital do Grão-Ducado de Luxemburgo, em 2020. 
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�  Habitações sociais como estratégia para garantir o direito à moradia digna. Barcelona, Espanha, 2015.

Luxemburgo, um dos menores países da Europa, tem pouco mais de 600 mil habitantes, dos quais cerca 
de 47% são imigrantes. O país possui um dos mais elevados Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), é 
um importante centro financeiro internacional e abriga a sede de instituições da União Europeia. Na capital, 
os serviços de saneamento atingem 100% das residências, há inúmeros parques e áreas verdes, além de mu-
seus e centros culturais. Em 2020, tornou-se o primeiro país a oferecer transporte público gratuito em todo o 
território, medida que pretende beneficiar a população mais pobre e reduzir o uso de transporte individual.

Na Espanha, o direito à moradia é garantido pelo Estado com base em duas estratégias: a regulação 
do aumento dos aluguéis e a construção de moradias sociais. Os critérios para decidir onde e como serão 
construídas essas moradias levam em conta os diferentes planejamentos urbanos, a definição de parâme-
tros mínimos de qualidade das habitações e os recursos públicos disponíveis. 
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Em 2010, cerca de 79% da população da América 
Latina vivia em cidades, e estima-se que, em 2050, o 
percentual será de 86,6%. Na região, a urbanização 
produziu efeitos semelhantes em países distintos. 
Um deles foi a concentração populacional em algu-
mas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade 
do México, Buenos Aires e Lima, formando em torno 
delas extensas regiões metropolitanas. 

A concentração urbana deu novas formas aos 
desequilíbrios regionais e às desigualdades econô-
micas e políticas nos países latino-americanos. E a 
chave para compreender o que isso significa está na 
resposta a uma questão aparentemente óbvia: o que 
a concentração urbana de fato concentra? Além de 
pessoas, concentra as condições básicas para o de-
senvolvimento econômico e social, pois as principais 
infraestruturas, serviços e oportunidades de emprego 
e renda estão nas grandes cidades e regiões metro-
politanas, enquanto as demais regiões do mesmo país 
recebem, em geral, poucos investimentos e são vistas 
como “atrasadas” e pouco atrativas.

A urbanização nos países desenvolvidos foi acom-
panhada de transformações, no campo e na cidade, 
que integraram o mercado e o desenvolvimento tec-
nológico, limitando a ocorrência de discrepâncias nas 
condições de vida entre as áreas rurais e urbanas. Em 
alguns países latino-americanos, como já havia acon-
tecido nos desenvolvidos, a urbanização ocorreu asso-
ciada à industrialização. No entanto, uma característi-
ca marcante da América Latina foi a rapidez com que 
grande parte da população rural se transferiu para as 
cidades em decorrência da mecanização da produção 
agrícola e do aumento da concentração fundiária. O 
crescimento acelerado dos centros urbanos e a depen-
dência do capital estrangeiro tornaram inevitáveis pro-
blemas urbanos comuns, como segregação espacial, 
concentração de renda e baixa qualidade de vida da 
maioria da população em função da falta de moradia, 
saneamento, mobilidade e empregos formais.

Entre 1970 e 2000, a população urbana da Améri-
ca Latina cresceu 240%, o que torna a região a mais 
urbanizada entre os países periféricos. Durante esse 
período, as cidades latino-americanas se mostraram in-
capazes de gerar empregos formais para todos, o que 
provocou a marginalização e a informalidade e contri-

buiu para aprofundar as desigualdades sociais. No grá-
fico a seguir, percebemos que a precarização do traba-
lho nessas cidades ainda é um desafio a ser superado 
pela maioria dos países latino-americanos.

A origem colonial das cidades latino-americanas 
produziu dois modelos de cidade, um ligado às ativi-
dades agrícolas e outro, à mineração. Os espanhóis, 
ao chegarem à América, encontraram territórios ampla-
mente ocupados por agricultores e artesãos com eleva-
do nível de desenvolvimento técnico e cuja população 
vivia em cidades. Dessa forma, puderam se beneficiar 
de toda a infraestrutura já criada pelos povos pré-co-
lombianos para estabelecer as bases de sua dominação.

Nas regiões onde a mineração se consolidou como 
atividade colonial na América espanhola, as cidades 
cresceram de forma dispersa pelo interior do continente. 
Essas cidades eram centros da administração da Coroa 
espanhola, articulavam as regiões mineradoras e contro-
lavam a extração. 

Na América portuguesa, os primeiros núcleos urba-
nos surgiram no litoral, preferencialmente em enseadas 

1. Com base no gráfi co acima, indique os países 
latino-americanos que apresentam mais da 
metade da população urbana trabalhando 
na informalidade. 

2. Por que os altos índices de informalidade 
estão relacionados com o processo de ur-
banização na América Latina? 
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Fonte: https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Regional_Social.
html?idioma=spanish. Acesso em: 20 jul. 2020.
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e baías, o que facilitava as atividades portuárias, funda-
mentais para escoar a produção agrícola para a Europa, 
bem como as atividades militares, a fim de garantir o 
domínio territorial. Uma das consequências dessa dinâ-
mica é que, até hoje, diversas capitais dos estados brasi-
leiros se localizam no litoral, como Recife, Salvador, Rio 
de Janeiro e Florianópolis, enquanto outras foram cria-
das em regiões não muito distantes do litoral, como São 
Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 

Foi somente a partir do final do século XVII, com 
a expansão da exploração do ouro e da prata, que a 
Coroa portuguesa criou leis que autorizavam a fun-
dação de cidades no interior do território. Desse mo-
mento em diante, surgiram cidades como Vila Rica, 
atualmente Ouro Preto (MG), e a cidade de Vila Boa, 
atual cidade de Goiás (GO). Cuiabá (MT) foi fundada 
em 1727, e Campinas (SP) foi elevada à condição de 
vila em 1797, todas em decorrência da mineração e 
do bandeirismo.

O aumento da fundação de cidades pelo interior do 
território foi um processo descontínuo e subordinado à 
economia. À medida que a economia era orientada e 
estimulada por um produto, as áreas correspondentes 
rapidamente eram ocupadas, mas, se a atividade eco-
nômica declinasse, as áreas ocupadas recuavam. Nesse 
segundo caso, as ocupações restringiam sua produção 
à subsistência, permanecendo por longos períodos em 
isolamento por falta de atrativos econômicos. Os pri-
meiros quatro séculos da história brasileira foram mar-
cados pela preponderância da vida agrícola, enquanto 
as cidades eram pequenos entrepostos comerciais e 
centro da administração pública. Ou seja: a maior parte 
da população vivia no campo. 

No final do século XVII, a descoberta de ouro na 
região onde atualmente é o estado de Minas Gerais 
atraiu milhares de pessoas e deu origem às cidades 
mineradoras. Nesse contexto, as cidades passaram a 
concentrar a população; um exemplo é a atual cidade 
de Ouro Preto, com suntuosas construções, vida cul-
tural intensa e grande diversidade populacional.

A cidade de São Paulo (SP) seguiu a tradição 
agrícola. Com o desenvolvimento da cafeicultura no 
século XIX, tornou-se entreposto entre o porto de 
Santos e as áreas produtoras do interior do estado. 
Com isso, passou a abrigar os casarões dos barões 
do café e, posteriormente, recebeu investimentos no 
setor industrial provenientes do excedente da produ-
ção cafeeira. Aos poucos a mão de obra escravizada 
foi substituída pela imigrante. Os fluxos migratórios 
se intensificaram a partir da década de 1950, origi-
nários principalmente do Nordeste e de fora do país. 
Em 1922, São Paulo realizou um planejamento ur-
bano inspirado em cidades europeias. Desde então, 
muitas reformas urbanas foram feitas com o objetivo 
de promover a modernização da cidade, guiadas pelo 
rodoviarismo e pela industrialização tardia. 

1. Qual era a diferença em termos populacio-
nais entre as cidades agrícolas e mineradoras? 

2. Na cidade onde você vive ou que frequenta, 
que sistema de transporte é priorizado: o 
individual ou o público? Explique. 

A partir da década de 1930, a urbanização latino-americana ocorreu graças ao desenvolvimento industrial. 
As indústrias que foram instaladas nas cidades atraíram grandes fluxos de pessoas em busca de trabalho e melho-
res condições de vida.

Na década de 1930, alguns fatores 
impulsionaram a industrialização dos 
países latino-americanos, como a queda 
da exportação de produtos agrícolas, a 
crise financeira de 1929 com a quebra 
da bolsa de Nova York e a redução da 
produção industrial mundial gerada pela 
Primeira Guerra Mundial. Esses fatores 
criaram as condições para que os go-
vernos incentivassem a industrialização 
com base na substituição de importa-
ções por produtos locais.

�  Bairro da Zona Rosa (Bogotá, 
Colômbia, 2013), área que concentra 
lojas de grife e restaurantes e 
expressa o alto poder de consumo de 
parte da população colombiana.

Kl
au

s 
La

ng
/A

la
m

y/
Fo

to
ar

en
a



100 CAPÍTULO 4 

No Brasil, o período corresponde ao governo de 
Getúlio Vargas (1930-1945 e 1950-1954), durante o 
qual foram criadas indústrias de base para impulsionar 
o desenvolvimento do setor de bens de consumo, cujo 
objetivo era substituir as importações.

No período de 1954 a 1960, a industrialização bra-
sileira ocorreu com base em três pontos: investimentos 
estatais alocados na indústria de base e em infraestru-
tura (transporte, energia e comunicação), investimen-
tos privados internacionais voltados à produção de 
bens de consumo duráveis (de automóveis, principal-
mente) e investimentos nacionais privados nas indús-
trias de bens de consumo não duráveis. As altas taxas 
de desenvolvimento econômico foram pagas com em-
préstimos adquiridos pelo Brasil, o que deu origem à 
dívida externa. O aprofundamento da dívida externa 
nos anos subsequentes, entre 1964 e 1985 (período 
da Ditadura Militar), garantiu o “milagre econômico”.

Na América Latina, países como Chile, Argentina e 
Brasil alcançaram níveis de desenvolvimento, moderni-

 �  Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda (RJ), 2019.
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zação e industrialização nas décadas de 1980 e 1990, 
o que os diferenciou de países como Equador, Uruguai 
e Bolívia.

O modelo político-econômico neoliberal pas-
sou a ser adotado no Brasil e na maior parte dos países 
latino-americanos a partir da década de 1990. Esse 
modelo consiste na promoção de privatizações de em-
presas estatais, na flexibilização das leis trabalhistas, na 
abertura do mercado nacional para produtos, capitais 
e serviços internacionais e na redução de investimen-
tos em áreas sociais em que o Estado pode atuar para 
reduzir as desigualdades.

Observamos nas cidades as consequências de um 
mundo globalizado, no qual prevalecem a rapidez na 
difusão da informação, a flexibilização da produção e a 
crescente mobilidade espacial do capital. A flexibilização 
da produção promove o desenvolvimento de atividades 
ditas improdutivas na estruturação do território, como 
os serviços, as atividades ligadas ao turismo internacio-
nal e, principalmente, ao capital financeiro.

 �  Cidade de Cancún, destinada pelo governo mexicano à atividade turística desenvolvida por redes hoteleiras internacionais. México, 
2016.
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  AS CIDADES COMO ESPAÇO DA CIDADANIA
As cidades no mundo capitalista se desenvolve-

ram como meio de geração de lucro, ao concentrar as 
condições necessárias para a produção e a circulação 
de mercadorias, capitais e serviços. Mas é possível se 
apropriar das cidades de maneiras que vão além das 
relações econômicas. O espaço urbano pode ser tam-
bém o do encontro, da solidariedade, da manifestação 
política e artística. Nesse sentido, veremos agora três 
exemplos que expressam a potencialidade das cidades 
latino-americanas como espaços de cidadania.

Santiago, Chile
A luta dos Mapuche, no Chile, ganhou visibilidade 

ao se tornar um dos símbolos dos protestos que tiveram 
início com o aumento da passagem de metrô e desen-
cadearam reivindicações sociais e políticas mais amplas.

O povo Mapuche é originário do sudoeste da Ar-
gentina e da região centro-sul do Chile; hoje somam 
cerca de 700 mil indivíduos. Historicamente, a luta pela 
preservação de seus direitos foi uma marca desse povo 
desde o contato com os colonizadores espanhóis. Mes-
mo após a independência do Chile e da Argentina, os 
Mapuche tiveram de continuar resistindo à desapropria-
ção sistemática de seus territórios. Atualmente, mais da 
metade dessa população vive nas periferias urbanas, e 
muitos tentam preservar e manter os vínculos com suas 
comunidades de origem.

 � Jovens manifestantes no topo de estátua militar em Santiago, 
Chile, 2019. 
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Os Mapuche ainda buscam garantir seus direitos e 
se manifestam politicamente, tendo a arte como uma 
das principais formas de expressar suas mensagens. 
Dessa modo, ganham importância suas produções lite-
rárias e canções, como demonstra o trecho da matéria 
jornalística a seguir. 

[...] Na prosa, [...] se destaca Javier Milanca Oli-
vares, autor de Xampurria. Lançado em 2015, o li-
vro fala sobre a resistência dos Mapuche que ainda 
vivem em seus territórios tradicionais e aqueles que 
foram forçados a migrar para os grandes centros 
urbanos.

Já na música, diferentes gêneros se mesclam 
para cantar a palavra do povo indígena Mapuche. 
[...] tem se destacado: o hip hop. Mesclando o idio-
ma mapuche, conhecido como mapudungun, com o 
espanhol e outros idiomas, as músicas mesclam a 
urbanidade e o dia a dia tradicional dos indígenas.

“É um som urbano, onde está concentrada a maior 
parte da população, e aproveita essa massividade para 
passar mensagens claras e políticas”, descreve o histo-
riador [Rodrigo Huenchún]. Nomes como o da banda 
Wechekeche ñi Trawün se destacam.
PAIXÃO, Mayara. Arte e cultura marcam novas lutas do povo  

Mapuche no Chile. Brasil de Fato, 15 mar. 2019.  
https://bit.ly/3sizIu4.  

Acesso em: 16 abr. 2021. 

Com o objetivo de implementar as premissas apre-
sentadas no Consenso de Washington, o Chile criou 
uma série de medidas que resultaram no aprofunda-
mento da pobreza e das desigualdades sociais sem a 
garantia de assistência adequada à população de baixa 

renda e no aumento e na privatização de serviços 
públicos essenciais, como previdência social. To-
dos esses problemas alimentaram a série de pro-
testos realizados no Chile em 2019 e 2020.

O Consenso de Washington foi o resultado de um 
encontro, realizado em 1989 na capital dos Estados Uni-
dos, que reuniu funcionários do governo estadunidense, 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Nesse encontro 
foram propostas medidas que buscavam ampliar o neo-
liberalismo nos países da América Latina. As premissas 
básicas apresentadas pelo Consenso de Washington 
são:

•  promover a privatização de empresas estatais, 
tanto na área comercial como na de infraestrutu-
ra, para garantir o predomínio da iniciativa priva-
da em todos os setores;

• realizar reforma fiscal e tributária, a fim de reduzir 
os tributos pagos pelas empresas;

• implementar a disciplina fiscal, cortar gastos e 
eliminar ou diminuir as dívidas, reduzindo custos 
com os serviços e o funcionalismo público.



102 CAPÍTULO 4 

A cidade do Recife é a quarta 
mais populosa do Brasil, e desde o 
período colonial teve importância 
para o desenvolvimento econô-
mico do Nordeste. Em 1858, ini-
ciou-se a construção de ferrovias 
que ligavam o Recife ao estado 
do Rio Grande do Norte, organi-
zando um importante sistema de 
cidades. 

Atualmente, a cidade do Re-
cife e sua região metropolitana 
têm polos industriais bastante de-
senvolvidos, com destaque para a 
indústria petroquímica e de pro-
dução de bens de consumo durá-
veis. No aspecto cultural, a cidade 
se tornou protagonista do movi-
mento Manguebeat, criado nos 
anos 1990 por jovens que ques-
tionavam a realidade urbana do 
Recife, marcada pela desigualdade 
social e pela pobreza que afetam 
sobretudo as comunidades que vi-
vem em áreas de mangue.

O Manguebeat ressignificou a cultura local do Recife e, a partir de 1991, se difundiu pelo Brasil, proporcio-
nando novos paradigmas ao cenário da música e da arte nacionais. A potência do movimento está na mistura de 
ritmos regionais, como maracatu, coco, samba, embolada e frevo, com gêneros musicais comuns nas periferias 
das grandes cidades brasileiras, como hip-hop e funk, além de outras influências mundiais, como rock, música 
eletrônica e pop. 

Manágua é a capital da Nica-
rágua, país localizado na América 
Central, e sua população, de cer-
ca de 6 milhões de habitantes, é 
formada  predominantemente por 
pessoas de origem indígena.

Em 2018, o país vivenciou uma 
série de protestos contra as políticas 
neoliberais impostas pelo governo. 
Os protestos seguiram intensos por 
dois meses e foram reprimidos com 
violência pelas forças policiais, re-
sultando em 285 mortos, milhares 
de detidos e inúmeras denúncias 
de abuso e violações, o que atraiu 
a atenção de órgãos internacionais 
de defesa dos direitos humanos.

O movimento se organizou 
após o anúncio do governo sobre 
mudanças na seguridade social, 
que restringiriam direitos da po-
pulação. Os primeiros a se mobi-
lizarem foram os aposentados e 
pensionistas. Em seguida, houve a 
adesão do movimento estudantil, com a ocupação de universidades e a tomada das ruas. A mobilização não se 
restringiu a reivindicações sociais e oposição às reformas previdenciárias, assumindo um caráter político ao ques-
tionar a forma como o governo conduzia o país.

 �  Vista aérea da Via do Mangue. Observa-se a ocupação das áreas de mangue por essa via 
expressa e pelas moradias da favela do Bode. Recife (PE), 2016. 

 � Manifestantes protestam contra governo autoritário em Manágua, Nicarágua, 2018.
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PESQUISA

Cada cidade latino-americana teve um processo de formação que lhe conferiu determinadas características.  
Ao mesmo tempo, elas apresentam aspectos que as tornam semelhantes a outras cidades da região. Você conhece 
a história de sua cidade? A seguir, propomos uma pesquisa para que você compreenda melhor a dinâmica de sua 
cidade. Siga o Roteiro de trabalho.

1. Faça uma pesquisa para identificar alguns dados sobre a fundação de sua cidade. Para isso, visite o site da 
prefeitura e verifique:

a. o ano de fundação ou emancipação;

b. as primeiras atividades econômicas que se desenvolveram no lugar;

c. os primeiros moradores.

2. Levante dados atuais sobre a cidade. Visite o site do IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br (acesso 
em: 18 ago. 2020). Nele você poderá acessar informações sobre seu município digitando o nome no ícone 
de pesquisa por município. Busque e anote no caderno os seguintes dados:

a. População: anote a população absoluta e a densidade demográfica.

b. Trabalho e renda: registre o percentual de pessoas ocupadas com renda inferior a meio salário mínimo e 
os setores da economia em que trabalham.

c. Território e ambiente: nesse ícone você encontrará dados relativos à infraestrutura e aos serviços 
públicos, como percentual da população atendida por vias públicas urbanizadas (asfalto, calçadas, 
iluminação), saneamento básico adequado e vias arborizadas. Registre esses dados, pois eles serão 
necessários para analisar as características da cidade.

3. Faça um levantamento cartográfico de sua cidade, utilizando mapas da internet, que podem ser encontra-
dos no site da prefeitura ou naqueles que disponibilizam mapas e imagens de satélite. Após encontrá-los, 
imprima-os em papel A3. Eles serão utilizados para construir um mapa que mostre os fenômenos analisa-
dos.

4. Converse com os colegas e o professor para definir alguns lugares da cidade que se transformaram sig-
nificativamente; por exemplo: rios que eram usados para o lazer e foram canalizados para a construção 
de avenidas; áreas que foram ocupadas por moradias improvisadas; fábricas que foram transformadas 
em shoppings ou em algum equipamento urbano, etc. Agora vocês trabalharão em pequenos grupos, e 
cada grupo se responsabilizará pela investigação de um lugar.

a. Levantem informações em sites de jornais e com moradores mais antigos, para saber sobre como era o 
lugar, qual era seu uso, quando houve a mudança, por que ela ocorreu; se possível, consigam imagens 
desse lugar, com paisagens antigas e atuais.

b. Elaborem um breve texto que explique o processo de transformação estudado e o ilustrem com imagens 
antigas e atuais, caso as tenham encontrado.

c. Localizem, no mapa do município, os lugares pesquisados, criando um símbolo para cada um deles.

d. Analisem a distribuição desses fenômenos pelo território para verificar se há relação entre eles. A cons-
trução de uma avenida pode ter levado à abertura de shoppings ou de hipermercados?

5. Converse com os colegas para avaliar os dados levantados e reflitam sobre as características da sua cidade. 
Quais são elas? Quais são suas potencialidades? O que precisaria ser melhorado? Como as melhorias po-
deriam ser feitas?

6. Por fim, digitalizem os materiais e as conclusões em vídeo ou em imagens (apresentação de slides) e di-
vulguem-nos nas redes sociais. Para isso, vocês poderão criar um perfil em nome da turma em uma das 
plataformas disponíveis.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
DIÁRIOS de motocicleta. Direção de Walter Salles. Alemanha/Argentina/Brasil/Chile/EUA/
França/Peru, 2004. (126 min).
Che Guevara era um jovem estudante de Medicina que, em 1952, decide viajar pela América do 
Sul com seu amigo Alberto Granado. Uma parte da viagem é realizada em uma moto e a ou-
tra, por meio de caronas e caminhadas, sempre conhecendo novos lugares, povos e realidades 
sociais e econômicas, o que os faz questionar a validade do progresso econômico da região.

FERRÉZ. Capão pecado. São Paulo: Planeta, 2013. 
Romance que deu fama ao escritor e ativista Ferréz, conta a história de Rael, morador da pe-
riferia da cidade de São Paulo que sonha em ser escritor enquanto vive as paixões e amizades 
da juventude.

NARRADORES de Javé. Direção de Eliane Caffé. Brasil, 2003. (100 min).
A notícia de que uma usina hidrelétrica inundaria a cidade mobiliza seus habitantes. Eles de-
cidem escrever a história da cidade para que fique registrada sua importância e, assim, evitar 
seu fim. O filme possibilita discutir o significado da cidade para seus moradores e também o 
próprio papel do registro e o significado da memória para a história.

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

RELEITURA
Direito à cidade

Em 2006 foi lançada a Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Esse documento objetivava lançar as bases para a 
criação de espaços urbanos sustentáveis no contexto do século XXI. A primeira preocupação da carta é a disparidade 
de condições e oportunidades oferecidas aos habitantes da cidade, uma vez que grandes contingentes não têm 
acesso nem mesmo a serviços essenciais, como água e saneamento básico. Além disso, essa parcela da população 
é privada de espaços de cultura, áreas verdes e atendimento de saúde. Leia a seguir um trecho da Carta e, depois, 
responda às questões do Roteiro de trabalho. 

[...] O Direito à Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, 
democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e organização, baseado em seus usos e costumes, 
com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente 
a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e inclui os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Inclui também o direito à liberdade de reunião e organização; o respeito às mino-
rias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica 
e cultural. [...] 

CARTA Mundial pelo Direito à Cidade, 2006. Disponível em: https://direitoambiental.com/carta-mundial-pelo-direito-a-cidade/. 
Acesso em: 10 abr. 2021.

Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do texto, escreva, com suas palavras, o que você entende por “direito à cidade”.
2. Você acredita que os espaços urbanos da cidade são democráticos? 

3. Será que todos os cidadãos têm acesso aos mesmos serviços e podem circular da mesma maneira por toda 
a cidade?

4. Em grupo, defi nam uma ação possível para colaborar com a ampliação do direito à cidade onde vocês vi-
vem. Em seguida, em uma roda de conversa, amadureçam as propostas de ação e defi nam o que poderia 
ser feito de forma coletiva.
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ENEM
1. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo 

indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos.
BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração no crescimento populacional e novos arranjos regionais. 

Disponível em: www.sbsociologia.com.br. Acesso em: 12 dez. 2012 (adaptado). 

Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o(a)
a. carência de matérias-primas. 
b. degradação da rede rodoviária. 
c. aumento do crescimento vegetativo.

d. centralização do poder político. 
e. realocação da atividade industrial. 

2. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou, ainda em 1928, por uma queda generalizada nos 
preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise � nanceira detonada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque.

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 20 abr. 2015 (adaptado). 

Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incen-
tivo à
a. industrialização interna para substituir as importações.
b. nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. 
c. venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores.
d. entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. 
e. abertura de linhas de fi nanciamento especial para empresas do setor terciário. 

3. A cidade 

E a situação sempre mais ou menos, 
Sempre uns com mais e outros com menos.
A cidade não para, a cidade só cresce
O de cima sobe e o de baixo desce.

CHICO SCIENCE e Nação Zumbi. In: Da lama ao caos. Rio de Janeiro: Chaos; Sony Music, 1994 (fragmento). 

A letra da canção do início dos anos 1990 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros 
que se refere ao(à)
a. défi cit de transporte público.
b. estagnação do setor terciário. 
c. controle das taxas de natalidade.
d. elevação dos índices de criminalidade.
e. desigualdade da distribuição de renda. 
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THE ECONOMIST.  Disponível em: https://www.economist.com/node/21642053. 
Acesso em: 28 jun. 2020.
O site do jornal inglês The Economist disponibiliza um mapa interativo que 
mostra o crescimento urbano no mundo desde 1950 até as projeções para 
2030. 

CARTA Mundial pelo Direito à Cidade.
Disponível em: https://direitoambiental.com/carta-mundial-pelo-direito-a-cidade/. 
Acesso em: 13 abr. 2021.
Documento produzido no Fórum Social Mundial Policêntrico de 2006, que re-
uniu pessoas do mundo inteiro para elaborar um documento que tinha como 
desafio construir um modelo sustentável de sociedade e vida urbana.
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� Durante a greve dos 
metroviários de São Paulo (SP), 
em 2018, moradores do 
extremo leste da capital lotam 
ônibus rumo ao centro da 
cidade, onde há maior oferta 
de empregos.

� Passageiro sobe em helicóptero alugado por meio de aplicativo de transporte, em São Paulo (SP), 2016. 
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Neste capítulo, veremos como as experiências urbanas são fortemente marca-
das por diferentes pontos de vista, cotidianos e acessos aos recursos da cidade. Es-
sas diferenças constituem também intensos processos de desigualdade, segregação 
e hierarquia. A cidade não é apenas o cenário genérico onde vivemos nossas vidas, 
ela é também território de disputa, de atuação de poderes públicos e privados e de 
agência das pessoas. Para começar, que tal iniciarmos nossa discussão refletindo 
justamente sobre a cidade e sua circulação? 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Quem são seus vizinhos? Quão diferentes ou 
semelhantes eles são de você?  Onde moram 
os ricos de sua cidade? E os pobres? Você 

conhece alguém que se mudou de casa porque não 
conseguiu mais arcar com o custo de vida de um bairro 
e precisou buscar um bairro mais barato? O que tor-
na um bairro mais barato ou mais caro do que outro? 
Quais tipos de experiências pessoais são geradas pelo
acesso desigual à cidade? Como a desigualdade apare-
ce no espaço urbano? 

A contemporaneidade se impôs em grande me-
dida pela transformação da paisagem e do modo 

como nos organizamos no espaço. A vida nas cida-
des é um grande exemplo disso. Há poucas gerações 
atrás podíamos afirmar que o Brasil era um país in-
teriorizado e arraigado na experiência direta com os 
modos de fazer e viver das tradições rurais. Hoje, 
após um acelerado processo de industrialização e 
deslocamento populacional, o país abriga a maior 
metrópole da América do Sul, a cidade de São Paulo. 
Não é de espantar, portanto, que nesse processo o 
modo como nos reconhecemos uns diante dos ou-
tros e nos relacionamos com o espaço também tenha 
se transformado. 
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� Na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ), edifício de luxo no bairro do Leme divide espaço com a comunidade da Babilônia, em 2007. 

� Em Manaus, capital do Amazonas e 
maior região metropolitana do Norte 
do país, uma mulher se equilibra no 
chão suspenso por palafitas enquanto 
olha para o rio, 2013.
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Eliane Brum (1966-) é uma premiada jornalista gaúcha, autora de reportagens históricas e investigativas que 
há décadas descortinam a realidade brasileira. Na narrativa abaixo, escrita pela jornalista, veremos as histórias de 
duas crianças que nos ajudam a compreender a relação entre a ocupação do espaço urbano e a circulação nele, 
além das fronteiras das desigualdades sociais. Depois da leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Eliane Brum 

Uma amiga me conta, na volta de uma viagem a Paris com a família. “Só quando es-
tava lá é que percebi que minha filha estava, literalmente, andando na rua pela primeira 
vez”. A menina tem quatro anos. Classe média. Mora em São Paulo, num condomínio 
fechado. Do condomínio, vai de carro para a escola privada. Da escola privada volta 
para casa. No fim de semana, fica dentro do seu condomínio ou vai para outros 
condomínios, de casas ou prédios, cercados por muros ou grades, com guaritas e 
porteiros. Ou vai a shoppings, onde chega pelo estacionamento, de onde sai pelo 
estacionamento. Desloca-se apenas de carro, bem presa na cadeirinha, protegida 
atrás de janelas fechadas, vidros escurecidos com insulfilm. De muro em muro, a 
criança passou os primeiros quatro anos de vida sem pisar na rua, a não ser por 
breves e arriscados instantes. E apenas quando a rua não pôde ser evitada. E apenas 
como percurso rápido, temeroso, entre um muro e outro.

A cidade é uma paisagem do outro lado do vidro, uma paisagem que ela espia mas não 
toca. O fora, o lado exterior, é uma ameaça. O outro é aquele com quem ela não pode 
conviver, tanto que não deve nem enxergá-la. Até mesmo contatos visuais devem ser 
evitados, encontros de olhares também são perigosos. Qualquer permeabilidade entre o dentro e o fora, entre a rua 
e o muro, seja na casa, na escola, no shopping ou no carro, ela já aprendeu a decodificar como intrusão. O outro é o 
intruso, aquele que, se entrar, vai tirar dela alguma coisa. Se a tocar, vai contaminá-la. Se a enxergar, vai ameaçá-la.

A rua, o espaço público, é onde ela não pode estar. E por quê? Porque lá está o outro, o diferente. E ela só pode 
estar segura entre seus iguais, no lado de dentro dos muros.

Minha amiga chocou-se, de repente desconhecida de si mesma. Tinha passado os primeiros quatro anos 
da vida da filha preocupada em descobrir qual era a casa mais protegida que poderiam comprar juntando as 
economias dela e do marido, a casa dentro de muros, mas com espaço de convivência, com um “playground” 
em que as crianças de dentro, as crianças “certas”, se encontram. Em seguida, preocupada em escolher uma 
escola que garantiria mais habilidades competitivas quando a menina chegasse à vida adulta e que também 
fosse uma escola protegida, na qual a filha ficasse segura no lado de dentro. Não tinha sequer percebido que 
estava criando uma criança com horror a todos aqueles que estavam do lado de fora dos muros e com pavor 
de pisar na rua.

Outra mãe, esta de um menino, ficou sem respostas diante de duas perguntas sequenciais do filho pequeno: “Por 
que ela é marrom?”, o menino perguntou, referindo-se à empregada. E, logo em seguida: “Onde dormem as pessoas 
marrons?”, já que as “pessoas marrons” deixavam os muros ao final do dia, tanto na casa dela quanto na casa dos 
amiguinhos, mas ele não sabia para onde iam. Outro condomínio? 

BRUM, Eliane. “Mãe, onde dormem as pessoas marrons?” El País, 22 jun. 2015. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/22/opinion/1434983312_399365.html. Acesso em: 25 jun. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Por que a menina citada no texto não costuma andar na rua? Aos olhos da mãe, qual é o medo que o 
espaço público lhe provoca?

2. Que tipo de proteção as pessoas buscam ao se mudar para um condomínio? 

3. Na sua experiência, que tipos de separação social é possível verifi car entre os diferentes locais ou bairros 
de moradia da sua cidade? 

4. Na sua cidade, pessoas ricas e pessoas pobres moram no mesmo bairro? E as pessoas mais brancas e a 
maioria das pessoas negras moram no mesmo bairro? 

5. Na sua opinião, por que geralmente os bairros mais valorizados são aqueles onde há mais pessoas brancas 
ou mais ricas? 
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Uma amiga me conta, na volta de uma viagem a Paris com a família. “Só quando es-
tava lá é que percebi que minha filha estava, literalmente, andando na rua pela primeira 

breves e arriscados instantes. E apenas quando a rua não pôde ser evitada. E apenas 

A cidade é uma paisagem do outro lado do vidro, uma paisagem que ela espia mas não 
toca. O fora, o lado exterior, é uma ameaça. O outro é aquele com quem ela não pode 
conviver, tanto que não deve nem enxergá-la. Até mesmo contatos visuais devem ser 
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� Eliane Brum, 2014 (São Paulo/SP).
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  EXPERIÊNCIAS URBANAS
Historicamente a mudança nas formas de trabalho transformou também o 

modo como nossa sociedade se organizou no espaço. No capítulo 3, “Indústria 
e resistência na cidade”, vimos como a industrialização das economias e o desen-
volvimento do capitalismo no século XIX alterou as condições de trabalho tanto 
quanto a vida dos trabalhadores na cidade. No Brasil, a mecanização do trabalho 
no campo ao longo do século XX foi mais um fator que provocou o deslocamento 
de um imenso contingente populacional para as cidades, formando os grandes 
centros urbanos de hoje. 

Mas quais foram os impactos dessas transformações na vida dos sujeitos? O 
que significou a transposição de tanta gente do campo para a cidade? Que tipo de 
experiência de vida havia no campo e que agora se perdeu com as novas gerações 
já nascidas nas metrópoles? E o que a vida nas grandes cidades trouxe de novo ao 
comportamento social?

No texto da seção Narrativas, acompanhamos o relato de uma mãe que, somen-
te ao viajar ao exterior, percebeu que havia anos privava a filha de andar pela rua 
e de desbravar o espaço público. A filha, por sua vez, já havia aprendido a se reco-
nhecer sempre blindada, isolada não só da rua como do outro, de quem é diferente 
de si. Vivia apenas entre iguais, dentro dos muros do condomínio, da escola e do 
shopping. Assim, aos quatro anos, a menina já havia aprendido: o outro, o diferen-
te, aquele que coabita a mesma cidade, seria também o intruso, o que amedronta 
e precisa ser evitado e não pode nem mesmo ser olhado. 

Há mais de um século, um sociólogo alemão, Georg Simmel (1858-1918), desta-
cou que a indiferença diante dos outros e a intensificação da individualidade eram 
aspectos importantes da vida nas grandes cidades. 

  Georg Simmel e o início da 
sociologia urbana
Em 1903, Georg Simmel publicou um texto pioneiro, no qual identificava uma 

correlação entre a dinâmica da vida nas metrópoles urbanas da época e o surgi-
mento de uma nova personalidade social dos indivíduos. O texto, traduzido 
para o português em 2005 sob o título “As grandes cidades e a vida do espí-
rito”, analisa os impactos do elevado número de estímulos psíquicos da vida 
urbana acelerada e superpopulosa sobre a personalidade dos moradores das 
grandes cidades. E, diante desse contexto, Simmel se perguntou: Quais são as 
consequências de conviver com a multidão de desconhecidos e a infinidade 
de informações da paisagem das grandes metrópoles? A personalidade de um 
morador de uma grande cidade é diferente daquela de um morador de 
uma cidade pequena? Para responder a essas questões, o autor afirmou: 

Assim como uma vida desmedida de prazeres torna blasé, porque excita os 
nervos por muito tempo em suas reações mais fortes, até que por fim eles não 
possuem mais nenhuma reação, também as impressões inofensivas, mediante a ra-
pidez e antagonismo de sua mudança, forçam os nervos a respostas tão violentas, 
irrompem de modo tão brutal de lá para cá, que extraem dos nervos sua última 
reserva de forças e, como eles permanecem no mesmo meio, não têm tempo de 
acumular uma nova. A incapacidade, que assim se origina, de reagir aos novos 
estímulos com uma energia que lhes seja adequada é precisamente aquele caráter 
blasé, que na verdade se vê em todo filho da cidade grande, em comparação com 
as crianças de meios mais tranquilos e com menos variações.

SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Mana, Rio de Janeiro, 
v. 11, n. 2, p. 581, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0104-93132005000200010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 23 jun. 2020.

Para Simmel, diante do excesso de estímulos, comum à vida em uma grande cida-
de, estava uma postura de indiferença, com sujeitos cada vez mais individualistas e, 
em seus termos, blasés. Nessas novas circunstâncias, explicaria Simmel, os sujeitos es-
tariam cada vez mais intensificando sua vida psíquica, voltando-se para si mesmos, 
resguardando-se em suas interioridades subjetivas como uma forma de mitigar os 

�  Georg Simmel, sociólogo 
alemão responsável 
por estudos voltados 
especialmente às formas 
de sociação. 
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efeitos e a força da cidade que os rodeia. E, ao contrário do deslumbramento fácil, típico de quem não experiencia 
essa vida de aceleração, nas grandes cidades as pessoas estariam sujeitas, nesse sentido, a uma experiência blasé. 

Em seu trabalho, Simmel, tal como outros soció-
logos de sua geração, interessava-se por entender as 
intensas transformações sociais e econômicas de sua 
época ou, em seus termos, compreender “os proble-
mas mais profundos da vida moderna”. Mas, quando 
deteve seu olhar especificamente nas consequências 
da aceleração da vida urbana sobre indivíduos e na 
criação de uma nova personalidade social, o autor 
provocou também a abertura de um novo campo de 
conhecimento e mostrou como a dinâmica da cidade 
era, enfim, uma questão pujante para o pensamento 
sociológico.

  EXPERIÊNCIAS URBANAS, EXPERIÊNCIAS 
DE DESIGUALDADE
Quantas pessoas têm a experiência de ter passeado pelas ruas de Paris, na França, quando crianças? O que 

significa morar em um condomínio fechado? Quantos adolescentes de bairros ricos podem ter passado a vida toda 
sem conhecer o lugar onde moram as empregadas domésticas de suas casas, e quantas empregadas domésticas 
podem ter passado a vida sem nunca ter entrado no teatro, no restaurante ou no museu frequentados por esse 
adolescente? Por que, ao chegarem na portaria de um prédio de luxo, um homem em um carro importado e um 
entregador de aplicativo em sua bicicleta serão tratados de modos diferentes? 

Todas essas questões são reflexões que nos levam a perceber que nem todos circulam do mesmo jeito quer 
entre as cidades, quer na mesma cidade. Além disso, a cidade que está disponível para uma pessoa nem sempre 
tem a mesma disponibilidade para outra. Por exemplo: uma mulher que vive em um bairro sem água encanada que 
todos os dias precisa percorrer a rua inteira para buscar baldes de água para cozinhar e dar banho nos filhos, não 
acessa a cidade da mesma maneira que uma jovem que mora na casa de seus pais, com uma suíte só para si e uma 
funcionária que cozinha diariamente para a família. Do mesmo modo, a experiência urbana de uma pessoa que 
mora ao lado do emprego provavelmente será muito diferente daquela de quem demora três horas no transporte 
público, sempre lotado, para chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. A experiência urbana, portanto, 
é também uma experiência de desigualdade. 

Há bairros em que há parques, hospitais, escolas, ruas bem iluminadas e esgoto tratado e cujos imóveis, por 
tudo isso, são valorizados. Em contrapartida, naqueles bairros onde a moradia é mais barata, faltam água e pavi-
mentação, as vagas nas escolas públicas são insuficientes, há escassez de postos de saúde e de áreas públicas de 
cultura e lazer e o transporte público é precário. 

Em uma reportagem de 2020, o jornal El País chamou a atenção para as desigualdades de oportunidade vinculadas 
ao acesso das pessoas ao sistema de transporte. Na matéria, intitulada “Ser preterido em oportunidades de emprego 
por viver longe do centro de São Paulo”, acompanhamos a história de trabalhadores que nos ajuda a compreender o po-
der do comprovante de residência na hora de conseguir um emprego na capital do estado de São Paulo. Leia um trecho:

Felipe Betim

Eduardo Gomes, 41 anos, e Erick Garcia Ramalho, 27, moram em São Paulo a cerca de 30 quilômetros um do outro. 
Estão separados por dezenas de estações de trem, metrô e ônibus. A oferta de transporte público desigual e as distâncias 
que precisam percorrer impactam não só a qualidade de vida de cada um, mas também nas oportunidades de trabalho. 
Eduardo é contador e vive em Itaquera (zona leste) com seus pais, mas atualmente está desempregado. Acredita que o 
lugar onde mora atrapalha em sua busca por um emprego. “Nas minhas últimas entrevistas, querem saber a quantidade 
de condução que pego, quanto tempo demoro, o que vou fazer se tem greve...”, conta.[...]

BETIM, Felipe. Ser preterido em oportunidades de emprego por viver longe do centro de São Paulo. El País, 20 jan. 2020. 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-01-20/ser-preterido-em-oportunidades-de-emprego-

por-viver-longe-do-centro-de-sao-paulo.html. Acesso em: 26 jun. 2020.

O espaço da cidade é a materialização concreta das desigualdades da nossa sociedade, pois, para ter acesso a 
direitos fundamentais, é necessário também ter direitos sobre a própria cidade e poder circular dentro dela.

Com uma desigual distribuição dos recursos e equipamentos de infraestrutura urbana pelo território das cidades, 
o acesso ao transporte público eficiente e barato é condição fundamental para os moradores chegarem aos centros 
regionais de oferta de emprego, ao sistema de saúde, aos espaços públicos de lazer e de cultura. Uma pesquisa ela-
borada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulada “Desigualdades socioespaciais de acesso a 
oportunidades nas cidades brasileiras”, de 2019, analisou as 20 maiores cidades brasileiras. A pesquisa revelou que em 

PARE e PENSE

1. Procure no dicionário os signifi cados da palavra 
blasé. Qual das acepções que você encontrou se 
relaciona melhor com a ideia de Georg Simmel? 

2. Busque exemplos no texto da seção Narrativas
e em sua experiência cotidiana que possam ser 
apontados como atitudes blasés e de indiferença 
em relação aos outros.
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 �  Reprodução do mapa da região de Belém (PA) 
em que se vê a concentração de oportunidades 
de emprego (em amarelo) na região central do 
município, em 2020. A disparidade da oferta de 
oportunidades de trabalho, saúde e educação 
pelo território urbano é o tema da pesquisa do 
Ipea que pode ser acessada no site. 

Belém (PA) e Duque de Caxias (RJ), por exemplo, 20% das pessoas mais pobres gastam em média o dobro de tempo 
dos 20% mais ricos para poder acessar a escola mais próxima de casa. Em São Paulo (SP), os 10% mais ricos da cidade 
têm nove vezes mais chances de encontrar um emprego próximo de casa do que os 40% mais pobres. 

 �  Vista aérea de Vila Campanela, bairro pertencente ao distrito de Itaquera e que é atendido por uma linha de metrô e de trem, além de 
um centro comercial (São Paulo/SP, 2018).

Fonte: Ipea, 2019. Disponível em https://www.ipea.gov.br/acessooportunidades/  
Acesso em: 8 ago. 2020.
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Acesso a oportunidades. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/acessooportunidades/ 
mapa/. Acesso em: 8 ago. 2020. 
Acesse o portal interativo do projeto do Ipea e 
navegue pelo mapa do país, buscando os da-
dos da sua cidade ou da localidade mais pró-
xima de você. 

PEREIRA, Rafael H. M. et al. Desigualdades 
socioespaciais de acesso a oportunidades nas 
cidades brasileiras: 2019. Brasília, DF: Ipea, 
2020. 
Os dados da pesquisa citados acima podem 
ser acessados também em: http://repositorio.
ipea.gov.br/bitstream/11058/9586/1/td_2535.
pdf. Acesso em: 26 jun. 2020.
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LER REPORTAGEM
As desigualdades sociais estão completamente inscritas nos espaços que compõem a nossa experiência pessoal 

e de vida na cidade. Leia esta reportagem sobre a vida de duas jovens paulistanas e, em seguida, faça a atividade 
proposta no Roteiro de trabalho. 

O abismo dentro de São Paulo que separa Kimberly e Mariana
Gil Alessi e Felipe Betim

Kimberly Cristina Barbosa e Mariana Grimaldi, ambas com 15 anos, moram a meros 10 quilômetros uma da ou-
tra, em São Paulo. A distância física não é das maiores, podendo ser percorrida de carro em menos de 30 minutos.  
No entanto, um abismo social separa os bairros de Paraisópolis (zona sul) e Perdizes (zona oeste), onde moram as 
duas jovens, respectivamente. Mariana estuda no Colégio São Luís, na região da avenida Paulista, um dos mais 
tradicionais da capital e com uma mensalidade que chega aos quatro dígitos. Já Kimberly estuda na Escola Estadual 
Professora Etelvina Góes Marcucci, colada na favela onde mora. A jovem nunca foi até a Paulista. E Mariana nunca 
esteve em uma favela. Suas vidas e rotinas retratam os dados do Mapa da Desigualdade 2018, divulgado nesta quar-
ta-feira pela Rede Nossa São Paulo.

Vila Andrade, onde está localizada a comunidade de Paraisópolis, lidera o ranking de distritos com mais favelas 
de acordo com o Mapa, tendo quase 50% das moradias em situação irregular. A casa de Kimberly é uma delas:  
a residência de dois quartos e um banheiro abriga oito pessoas, sendo cinco irmãos e irmãs, uma tia e sua mãe.  
O pai é figura ausente: “Perdi o contato com ele quando tinha quatro anos de idade”. Perdizes, onde Mariana 
mora, está na outra ponta do indicador com 0% de domicílios favelizados. Ela divide um apartamento de quatro 
quartos, ao lado da estação Vila Madalena, com três pessoas: seus pais e um irmão mais velho. O cômodo que 
sobra foi transformado em um escritório.

O dia a dia das jovens também é diferente. Kimberly sai da escola depois de meio-dia e vai direto para casa, onde 
ajuda no preparo do almoço e se encarrega de arrumar a casa. “Eu até consigo fazer o dever de casa, mas essas 
tarefas domésticas tomam uma parte do meu tempo”, diz. “Mexer no celular e assistir TV toma o resto”, confessa. 
Ela gostaria de estudar inglês, mas não faz nenhum curso ou atividade extracurricular após o término das aulas. Já 
Mariana fica no colégio até depois de 20h estudando, fazendo inglês, praticando esportes ou simplesmente matando 
tempo com as amigas, com quem costuma ir ao shopping ao lado para almoçar ou na padaria para repassar o con-
teúdo aprendido nas aulas. “Podemos ficar lá até tarde. Tem muita quadra, então, independente de pagar para fazer 
aula, posso pegar uma bola e jogar com as pessoas. Faço handebol e participo de competições entre colégios, mas 
também já fiz basquete e vôlei”, conta ela, que chega à escola de carro com o pai. Depois, pega a linha 2-verde do 
metrô na estação Consolação (centro) e anda mais duas paradas até a de Vila Madalena. [...]

A renda das duas famílias também está em polos opostos. Segundo o Mapa da Desigualdade, enquanto Perdizes tem 
uma taxa de 4,5 pessoas em emprego formal por dez habitantes (na população economicamente ativa), na Vila Andrade 
este número cai quase pela metade: 2,3 pessoas empregadas formalmente em cada dez, o que explica a disparidade 
entre as famílias. A mãe e a tia de Kimberly estão desempregadas, obrigando a família a se virar para conseguir sobre-
viver. “Atualmente dependemos de Bolsa Família e de uma pensão do pai de um dos meus irmãos”, conta a jovem, que 
já passou por dois empregos como balconista de sorveteria e vendedora em um mercado. No último não durou muito: 
“Perdi a chave do trabalho”, conta, para risos dos colegas da escola. “Mas preciso voltar a trabalhar”, diz.

A situação da família de Mariana é mais confortável. “Meu pai é perito em uma fábrica e minha mãe trabalha 
na Nokia. Os dois são engenheiros elétricos, começam a trabalhar de manhã e só terminam à noite”, conta. Aliás, 
o trabalho de sua mãe lhe dá direito a um plano de saúde do hospital Albert Einstein. Uma empregada doméstica 
cozinha e faz faxina todos os dias, de segunda a sexta-feira, para que quando a família chegue em casa depois de um 
dia inteiro de trabalho e estudos haja comida pronta e tudo esteja organizado. Por ser um casal bastante ocupado, 
tanto a garota como seu irmão, que está prestes a terminar o ensino médio, sempre ficaram na escola durante todo 
o dia, desde os primeiros meses de vida.

[...]
Mesmo com pouco dinheiro, Kimberly sonha em se tornar “aeromoça ou administradora de empresas”. Ela sabe, 

no entanto, que o caminho será duro. “No momento eu me contentaria em conseguir pagar um curso de inglês, 
porque sei que isso é importante para minha formação”, explica. Para ela, seu futuro pode estar fora do bairro onde 
nasceu e cresceu. “Quero sair de Paraisópolis. Nenhuma menina que eu conheço conseguiu ter um futuro ficando 
aqui”, diz, mencionando as várias amigas do bairro que tiveram que abandonar os estudos após gravidez indesejada. 
Vila Andrade tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência da capital: são 11,45 por 100 000 habitantes. 
Perdizes tem apenas 1,82. “No meu colégio nunca vi ninguém ficar grávida. A irmã de uma amiga teve filho aos  
17 anos, mas é o único caso que conheço”, conta Mariana.

A garota, que é boa em matemática e física e sempre passa sem recuperação no colégio, deseja estudar engenharia na 
USP depois de terminar o colégio. Mas antes, na metade do terceiro ano, pretende fazer um intercâmbio de um ano para os 
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Estados Unidos, igual ao que seu irmão fez, e se formar 
lá. “E aí na volta eu faço seis meses de cursinho”, plane-
ja. Enquanto essa hora não chega, aproveita seu tempo 
para ir com os amigos a festas e restaurantes, passar 
alguns fins de semana no chalé que sua família possui 
em Araçariguama, no interior do Estado, viajar nas férias 
– em julho esteve em Paris por alguns dias –, praticar 
corrida de rua com seus pais ou, mais raramente, andar 
de bicicleta e fazer piquenique no parque Villa-Lobos.

[...]
ALESSI, Gil; BETIM, Felipe. O abismo dentro de São Paulo que separa 

Kimberly e Mariana. El País, 29 nov. 2018. Disponível em: https://
brasil.elpais.com/brasil/2018/11/27/politica/1543348031_337221.html. 

Acesso em: 26 jun. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. O texto jornalístico acima baseia-se nas informações 
coletadas por meio de entrevistas com as adolescen-
tes e é escrito de maneira descritiva. Nele podemos 
conhecer um pouco mais de perto as duas experiên-
cias de vida. Entretanto, os dados de pesquisas que 
compõem a análise da reportagem evidenciam que 
há também um problema social por trás das expe-
riências de vida narradas pela reportagem. Que pro-
blema é esse?

2. Quais desigualdades sociais podemos perceber ao comparar a rotina de vida na cidade das duas adolescen-
tes citadas na reportagem?

3. Descreva a sua rotina comparando-a com as rotinas vividas pelas meninas da reportagem. 
4. Que espaços você costuma frequentar e que meios de transporte utiliza para chegar a eles? Compare suas 

respostas com as dos colegas.
5. Quais são as desigualdades que vocês podem perceber onde vivem, ao analisar diferentes bairros e territó-

rios da sua cidade?
6. A que espaços, direitos ou oportunidades vocês acham que poderiam ou precisariam ter mais acesso?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
ANDARILHO, Jessé. Fiel. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

Todos os dias, Jessé Andarilho gastava quatro horas dentro do transporte público do 
Rio de Janeiro indo e voltando de seu trabalho. Era uma longa jornada diária da periferia ao 
centro da capital dentro de trens lotados. Diante da tela de seu celular, Jessé fez do tempo 
no transporte urbano aquilo que para muitos poderia ser impensável: escreveu um livro! 
Publicado em 2014, Fiel é o romance de estreia do jovem carioca e foi escrito durante o des-
locamento do autor pela metrópole. Nele, Jessé compõe uma narrativa realista, frenética e 
envolvente para contar a história de ascensão e queda de um menino no tráfico de drogas 
carioca. Uma história que não estava tão distante de sua própria trajetória, da história de vida 
de seus amigos e de tantos outros garotos criados nas periferias das grandes cidades. 

�  Capa do livro Fiel, de 
Jessé Andarilho.

�  Jessé Andarilho com o celular em 
mãos ao lado de um vagão de trem 
no Rio de Janeiro, em 2014.
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�  Capa do livro Fiel  de 
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�  Vista aérea conjunta de condomínio de prédios residenciais, 
comunidade Paraisópolis e, ao fundo, o bairro do Morumbi 
(São Paulo/SP, 2019.)

�  Parque Fernando Costa, no bairro da Água Branca, e ao 
fundo Perdizes, outro bairro paulistano (São Paulo/SP, 2020).  
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Saneamento: 
“Saneamento é o conjunto de medidas que visa 
preservar ou modi� car as condições do meio 
ambiente com a � nalidade de prevenir doenças 
e promover a saúde, melhorar a qualidade de 
vida da população e à produtividade do indivíduo 
e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o 
saneamento básico é um direito assegurado pela 
Constituição e de� nido pela Lei nº. 11.445/2007 
como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e 
de águas pluviais.”

TRATA BRASIL. O que é saneamento? Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/

o-que-e-saneamento.Acesso em: 27 jun. 2020.

  VÁRIAS CIDADES NA MESMA CIDADE
Como vimos, há muitas diferenças nas experiências da vida urbana, mesmo entre as pessoas que vivem em 

uma mesma cidade: em muitas delas, a distância econômica entre ricos e pobres é facilmente percebida pelas 
demarcações de fronteiras entre os bairros. As grandes metrópoles brasileiras caracterizam-se especialmente por 
um ordenamento muito desigual do espaço urbano, o que gera diferentes cidades dentro de uma mesma cidade. 

A cidade e suas fronteiras não são apenas um cenário onde vivemos nossa vida e, consequentemente, 
experimentamos as desigualdades. Os próprios espaços também agem na produção das desigualdades. O 
desequilíbrio na distribuição dos recursos e equipamentos urbanos é um dos aspectos mais visíveis de como 
a própria organização da cidade institui as fronteiras entre as pessoas. 

Rede de distribuição de água e captação e tratamento de esgoto, pavimentação das ruas, coleta de lixo, 
drenagem de águas pluviais, transporte coletivo, iluminação pública, energia elétrica, rede de telecomuni-
cações, equipamentos públicos de ensino, saúde, assistência social, segurança, esportes, lazer e cultura são 
alguns dos serviços públicos básicos em uma área urbana. Mas será que todas as cidades oferecem esses 
serviços a seus moradores? Será que todos esses serviços são oferecidos de maneira igualitária? 

A falta de políticas públicas de planejamento e garan-
tia dos serviços urbanos básicos a todos os cidadãos é uma 
causa central de desigualdades na experiência de vida na 
cidade. Entre esses serviços essenciais, um deles é especial-
mente deficitário no Brasil, o saneamento básico. Segundo 
os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS, 2018), sistematizados pelo Instituto Trata Bra-
sil, apenas 53% dos brasileiros, ou seja, metade da popula-
ção, têm acesso a coleta de esgoto. Isso significa que quase 
100 milhões de cidadãos no país convivem com a falta desse 
serviço básico, o que afeta não só a qualidade de seus coti-
dianos como as próprias condições fundamentais de saúde 
para uma vida digna. 

Quando olhamos para os dados sob o recorte das regiões 
do país, o resultado é ainda pior: no Norte brasileiro, 90% dos 
cidadãos não têm acesso a esgoto em suas moradias e, por isso, 
estão muito mais expostos a inundações, a doenças como cóle-
ra, dengue e zika e ao consumo de água contaminada. 

PARE e PENSE

1. Por que cada um dos serviços públicos enumerados no texto acima  são essenciais para a vida urbana?

2. Como podemos relacionar a falta de acesso à infraestrutura urbana com a desigualdade social e 
econômica?
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�  O município de Paraupebas está prestes a ter 100% de suas vias com iluminação pública (PA, 2019).
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O minidocumentário jornalístico Onde não há o 
básico, produzido pela TV Folha, é uma a reporta-
gem especial sobre a falta de saneamento básico em 
Belém (PA). Em 2019, a cidade era a capital com o 
menor volume de esgoto tratado no Brasil. Dispo-
nível em: https://tv.uol/186Zj. Acesso em: 27 jun. 
2020.

Na área mais central e nobre de Belém, vemos (foto de 
2016), a avenida Visconde de Souza Franco, construída ao 
redor do canal que controla a água da baía do Guajará e 
adentra o bairro. A pavime ntação e a drenagem da aveni-
da que dá acesso a condomínios de luxo e shoppings cen-
ters contrasta com o cenário visto nos bairros periféricos 
da cidade, onde nem o esgoto doméstico, nem as águas 
da chuva são captados. Em cidades desiguais, onde apenas 
alguns têm acesso a serviços essenciais que deveriam ser 
garantidos para todos, a estrutura urbana potencializa o 
aumento da distância social entre os moradores. 
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Na comunidade Vila da Barca, também em Belém, 
as casas dos moradores são construídas sobre palafitas, 
estacas de madeira responsáveis por sustentar os imó-
veis longe do chão. Esse tipo de construção, comum no 
Norte do Brasil e derivada da tradição de arquitetura 
ribeirinha, é feito especialmente para evitar que as mo-
radias sejam alagadas durante os períodos de elevação 
das águas dos rios. Contudo, seus moradores sofrem 
com o deficit de investimento público em saneamento 
básico e precisam também se esquivar do lixo e do es-
goto que ameaçam invadir suas casas junto com a água 
dos rios. Na imagem à esquerda, vemos moradora per-
correndo passarela suspensa entre as casas e os rejeitos 
despejados pela cidade na baía do Guajará e levados à 
comunidade com a água, em 2019.
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A foto à direita foi tirada no bairro belenense da Terra 
Firme em 2019. Nela podemos ver um morador se equi-
librando sobre pedaço de madeira para não molhar os 
pés no alagamento com esgoto que invade a rua. Sem 
rede municipal de coleta de esgoto, os moradores des-
se e de outros bairros de Belém tentam conviver com 
a falta de estrutura urbana da cidade: apontada como 
a capital com o menor volume de esgoto tratado no 
país e segunda com a pior coleta. No estado do Pará, 
o Censo IBGE de 2010 detectou que havia 82 434 do-
micílios sem nenhum banheiro ou sanitário disponível 
para os paraenses. Você pode pesquisar mais informa-
ções na reportagem: ”Dejetos ficam a céu aberto em 
Belém, capital com menor rede de esgoto“. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/
dejetos-ficam-a-ceu-aberto-na-capital-com-menor
-rede-de-esgoto.shtml. Acesso em: 25 jul. 2020.
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Onde não há o básico: Belém e saneamento urbano
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PONTO DE VISTA
Leia um trecho do livro O que é cidade, de Raquel Rolnik (1956-), sobre as desigualdades urbanas. Em seguida, 

assista ao vídeo com a urbanista Ermínia Maricato (1947-): “Cidade é luta de classes!", no canal TV Boitempo, sobre 
as condições de vida urbana. Ao final, faça as atividades do Roteiro de trabalho.

Nas grandes cidades, hoje, é fácil identificar territórios diferenciados: ali é o bairro das mansões e palacetes, 
acolá, o centro de negócios; adiante, o bairro boêmio onde rola a vida noturna, mais à frente, o distrito industrial, 
ou ainda, o bairro proletário. Assim, quando alguém, referindo-se ao Rio de Janeiro, fala em Zona Sul ou Baixada 
Fluminense, sabemos que se trata de dois Rios de Janeiro bastante diferentes; assim como pensando em Brasília 
lembramos do plano-piloto, das mansões do lago ou das cidades-satélites. Podemos dizer que hoje nossas cidades 
têm sua zona sul e sua baixada, sua “zona”, sua Wall Street e seu ABC. É como se a cidade fosse um imenso que-
bra-cabeças, feito de peças diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e se sente estrangeiro nos demais. 
É a este movimento de separação das classes sociais e funções no espaço urbano que os estudiosos da cidade 
chamam de segregação espacial.

Entre as torres envidraçadas e gestos tensos dos homens de terno e pasta de executivo, meninas pulando corda e 
jogando amarelinha estariam totalmente deslocadas; assim como não há travesti que faça michê na porta do Citibank 
às 3 horas da tarde. Não se veem vitrinas de mármore, aço escovado e néon na periferia, nem lama ou falta d’água 
no Leblon (Rio), Savassi (Belo Horizonte) ou Boa Viagem (Recife). É como se a cidade fosse demarcada por cercas, 
fronteiras imaginárias, que definem o lugar de cada coisa e de cada um dos moradores.

As meninas pulando corda e jogando amarelinha, fechadas no pátio da escola, se separam da rua por uma 
muralha de verdade, alta, inexpugnável; já a fronteira entre um bairro popular e um bairro chique pode ser 
uma rua, uma ponte, ou simplesmente não ser nada muito aparente, mas somente uma imagem, um ponto, 
uma esquina [...].

A segregação é manifesta também no caso dos condomínios fechados – muros de verdade, além de controles 
eletrônicos, zelam pela segurança dos moradores, o que significa o controle minucioso das trocas daquele lugar com 
o exterior. Além de um recorte de classe, raça ou faixa etária, a segregação também se expressa através da separação 
dos locais de trabalho em relação aos locais de moradia. A cena clássica cotidiana das grandes massas se deslocando 
nos transportes coletivos superlotados ou no trânsito engarrafado é a expressão mais acabada desta separação – 
diariamente temos que percorrer grandes distâncias para ir trabalhar ou estudar. Com isto, bairros inteiros das cidades 
ficam completamente desertos de dia, os bairros-dormitórios, assim como algumas regiões comerciais e bancárias 
parecem cenários ou cidades-fantasmas para quem as percorre à noite. Finalmente, além dos territórios específicos 
e separados para cada grupo social, além da separação das funções de morar e trabalhar, a segregação é patente 
na visibilidade da desigualdade de tratamento por parte das administrações locais. Existem, por exemplo, setores da 
cidade onde o lixo é recolhido duas ou mais vezes por dia; outros, uma vez por semana; outros, ainda, onde o lixo, 
ao invés de recolhido, é despejado. As imensas periferias sem água, luz ou esgoto são evidências claras desta política 
discriminatória por parte do poder público, um dos fortes elementos produtores da segregação.

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 40-43.
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 Ermínia Maricato em imagem do  vídeo “Cidade é luta de classes!", no canal TV Boitempo, de 2016. Dis-
ponível em: https://youtu.be/9R4S6ZaDniU. Acesso em: 27 jun. 2020. 

Re
pr

od
uç

ão

116 CAPÍTULO 5



  GENTRIFICAÇÃO 
Na década de 1960 a socióloga britânica Ruth Glass (1912-1990) cunhou o conceito de gentrification para 

analisar as transformações em um bairro operário e degradado de Londres depois que pessoas ricas e nobres 
(“gentry” em inglês) se mudaram para lá. Com a chegada dos novos moradores, atraídos pelo preço baixo dos 
imóveis da área desvalorizada, o bairro passou a receber investimentos públicos e privados para a “revitalização” 
das construções antigas e abertura de novos negócios de serviços. Isso modificou com rapidez a paisagem e, 
principalmente, as relações de classe que se vinculavam àquele espaço. É o que nos explica, por exemplo, o tre-
cho a seguir, do verbete ”Gentrificação” na Enciclopédia de Antropologia da Universidade de São Paulo.

Em sua definição primeira, o termo refere-se a processos de mudança das paisagens urbanas, aos usos e 
significados de zonas antigas e/ou populares das cidades que apresentam sinais de degradação física, passando 
a atrair moradores de rendas mais elevadas. Os “gentrificadores” (gentrifiers) mudam-se gradualmente para tais 
locais, cativados por algumas de suas características – arquitetura das construções, diversidade dos modos de 
vida, infraestrutura, oferta de equipamentos culturais e históricos, localização central ou privilegiada, baixo custo 
em relação a outros bairros –, passando a demandar e consumir outros tipos de estabelecimentos e serviços iné-
ditos. A concentração desses novos moradores tende a provocar a valorização econômica da região, aumentando 
os preços do mercado imobiliário e o custo de vida locais, e levando à expulsão dos antigos residentes e comer-
ciantes, comumente associados a populações com maior vulnerabilidade e menor possibilidade de mobilidade no 
território urbano, tais como classes operárias e comunidades de imigrantes. Estes, impossibilitados de acompanhar 
a alta dos custos, terminam por se transferir para outras áreas da cidade, o que resulta na redução da diversidade 
social do bairro.

ALCÂNTARA, Maurício Fernandes de.  Gentrificação. Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo,  
Departamento de Antropologia, 2018. Disponível em: http://ea.fflch.usp.br/conceito/gentrificacao. Acesso em: 26 jun. 2020.

Traduzido para o português como “gentrificação”, o conceito foi rapidamente apropriado pelo debate público 
interessado em analisar e problematizar os mecanismos de especulação imobiliária que “enobrecem” áreas da ci-
dade para, em seguida, também as encarecer. Em algumas ocasiões, o próprio Estado define e atua na região, pro-
movendo transformações urbanas e incenti-
vando investimentos privados que valorizam 
o território e fomentam o mercado imobiliá-
rio. Outras vezes, como no caso do bairro de 
Londres, são os recursos privados de pessoas 
de classes mais altas que provocam a valori-
zação de uma área urbana. De todo modo, 
a gentrificação é marcada sempre pela inten-
sificação da segregação espacial. É a criação 
de fronteiras sociais na cidade, pelas quais os 
lugares onde as pessoas podem morar, pas-
sear e consumir são delimitados em função 
das condições financeiras e da posição na 
hierarquia econômica de uma sociedade. 

 Roteiro de trabalho

1. Como podemos definir o conceito de segregação espacial? 

2. Qual é a correlação entre segregação espacial e mercado imobiliário?

3. Qual é a responsabilidade do poder público na segregação espacial das cidades?

4. Na sua cidade ou naquela mais próxima de onde você vive, quais são os serviços essenciais de infraestrutura 
urbana que são garantidos pelo poder público? E quais ainda falta que sejam ofertados?

5. Qual é a importância da garantia do direito à cidade para todos os cidadãos?

6. Que ações coletivas são capazes de pressionar o poder público a garantir esses direitos? 

 �  Em Londres, na Inglaterra, morador de 
rua se abriga em frente a uma vitrine de 
livraria enfeitada para o Natal de 2017.

Ch
ris

 J 
Ra

tc
lif

fe
/G

et
ty

 Im
ag

es

117CIDADES E SUAS DESIGUALDADES



Na imagem computadorizada ao lado, vemos o 
desenho do polêmico Projeto Novo Recife. Nele, o 
setor imobiliário pretendia construir torres residen-
ciais e comerciais de alto padrão, restritas a poucas 
famílias e compradores das classes mais altas, no lu-
gar do Cais José Estelita, uma área pública da cida-
de. A proposta de especulação imobiliária da região, 
estrategicamente situada à beira do rio Capibaribe, 
no Centro do Recife, causou forte revolta de mora-
dores da cidade e deu origem em 2012 ao movimen-
to Ocupe Estelita, contrário ao empreendimento.

Na imagem ao lado, podemos comparar a vista 
do Cais José Estelita no momento do lançamento 
do controverso empreendimento Projeto Novo Re-
cife (2012) e a projeção computadorizada de como 
ficaria o local ao final das obras. Observa-se que 
o conjunto de edifícios voltados para o mar des-
caracterizaria o contorno tradicional da centenária 
cidade pernambucana.

Manifestantes contrários à demolição do Cais 
José Estelita para a construção do empreendimento 
imobiliário Projeto Novo Recife protestam, em 2012. 
O empreendimento foi visto como parte de um pro-
cesso de gentrificação da região, que deslocaria uma 
área pública para os interesses do setor imobiliário 
da cidade.

Durante o movimento Ocupe Estelita, manifes-
tantes subiram em retroescavadeiras para tentar im-
pedir a demolição do Cais José Estelita. O ato fez 
parte de um conjunto de ações contrárias ao modelo 
de cidade baseado na segregação espacial, simboli-
zado pelos muros dos condomínios fechados. Como 
vemos na imagem ao lado, de 2019, depois de sete 
anos de controvérsias, disputas judiciais e um amplo 
movimento de resistência, os antigos galpões do cais 
acabaram por ser demolidos, dando continuidade ao 
Projeto Novo Recife.
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LER IMAGENS E CANÇÃO
O carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras que colocam a rua e o espaço público em 

evidência. Ele é descrito, muitas vezes, como uma festa democrática, em que as diferenças e as desigualdades entre 
as pessoas são suspensas enquanto todos estão unidos, fantasiados, comemorando e compartilhando a alegria no 
mesmo espaço. 

O caráter público do carnaval é tão premente que a tradicional festa de Salvador (BA), inclusive, em alguns anos 
já foi alvo de controvérsias pela prática de alguns trios elétricos em separar foliões pagantes dos não pagantes por 
cordas que tentariam, assim, criar uma linha de divisão de classes entre as pessoas no espaço público da rua. Com in-
gressos e abadás caros para poder ficar perto do concorrido carro de som, tais práticas durante o carnaval privilegiam 
apenas os mais ricos, e geralmente os turistas, durante a festa popular na rua.

Salvador, além disso, é mais uma das capitais brasileiras que se destacam quando o assunto é segregação 
espacial e gentrificação. Nos últimos anos uma banda formada por jovens baianos, o grupo BaianaSystem, tem 
colocado a crise urbana da cidade também em suas músicas. 

Busque na internet a letra e a música “Lucro (Descomprimindo)” dessa banda para ouvir com a turma. Em segui-
da, responda ao Roteiro de trabalho. 

 Roteiro de trabalho

1. Quais trechos da letra da música do BaianaSystem podem ser usados de exemplo para as discussões sobre 
segregação espacial e gentrificação?

2. Como você interpreta a correlação entre a busca pelo “lucro” e uma “máquina de louco”, como é cantado 
no refrão? O que isso diz sobre nossa organização social?

3. Agora, com a ajuda de dispositivos de busca na internet, procure e selecione ao menos quatro imagens 
da cidade de Salvador que possam servir de ilustração para explicar a segregação espacial, a desigualdade 
urbana e a gentrificação.

4. Compare as imagens encontradas por você e seus colegas. Depois, juntos, debatam sobre os critérios que 
vocês utilizaram para escolher as imagens. 
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PESQUISA
Agora chegou o momento de vocês pesquisarem o impacto da organização urbana na vida das pessoas na sua 

cidade. Esta pesquisa será dividida em dois Roteiros de trabalho, apresentados a seguir. Para começar, organizem 
uma roda de conversa com toda a turma e levantem as seguintes informações indicadas no Roteiro de trabalho 1. 
Uma vez levantadas as informações gerais, dividam-se em grupos e sigam as orientações do Roteiro de trabalho 2. 

 Roteiro de trabalho 1

1. Todos os colegas da turma moram na cidade onde a escola está localizada?

2. Se alguém mora em outra cidade, por que precisou ou preferiu estudar em uma instituição em outro mu-
nicípio?

3. Todos os colegas moram no mesmo bairro onde a escola está localizada? 

4. Quem precisa se deslocar mais para chegar até a escola? E como se desloca?

5. Com base nos caminhos que vocês percorrem na cidade e na região da escola, como vocês definem o bairro 
onde está a instituição de ensino de vocês? É uma região mais valorizada ou desvalorizada?

6. Como vocês percebem quais são as áreas mais ricas da cidade onde moram? E como percebem quais são 
as mais vulneráveis?

7. O que há de diferente entre essas áreas?
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1. Combinem um dia em que todos possam se encontrar, e refaçam, juntos, alguns trajetos do bairro de vocês 
até a escola e outros pontos importantes da cidade. 

2. No trajeto, com celular, fotografem paisagens, cenas, construções, prédios, casas, ruas e equipamentos de 
serviço público que mostrem a organização urbana de sua cidade. Quais serviços essenciais vocês conse-
guem perceber? E quais sentem que ainda falta serem garantidos nessa cidade experenciada por vocês?

3. Há algum processo de gentrificação ocorrendo perto de vocês? Há espaços segregados? As pessoas mais 
velhas de sua família contam histórias de áreas da sua cidade em que um bairro antes desvalorizado passou 
a ser cobiçado? Qual é a história desse bairro? O que aconteceu para ele atrair o interesse das pessoas? 
Tente fotografar cenas que demonstrem suas respostas.

4. Pelo caminho, caso algum morador se disponha a colaborar com a pesquisa de vocês, perguntem como 
ele experencia a cidade, o bairro e a rua dele. Questionem quais são os serviços essenciais que ele percebe 
serem os mais deficitários na localidade. Depois, tentem incluir fotografias que também possam traduzir o 
olhar desse morador. 

5. Ao produzir as fotos, busquem fazer imagens que sejam o mais ilustrativas possível para demonstrar as dife-
renças e as desigualdades urbanas. Busquem capturar com as imagens todas as discussões que levantamos 
neste capítulo: Na sua cidade, onde é possível ver a desigualdade urbana? 

6. Por fim, depois de voltar para casa, reúnam as fotografias tiradas por todos os membros do grupo e esco-
lham, entre vocês, 15 delas para responder às questões levantadas durante o trabalho. Anotem as informa-
ções sobre cada uma das fotos escolhidas: quem tirou, quando tirou, por que fez aquela foto, o que quis 
dizer com ela e o porquê de ela ter sido escolhida como uma das fotos mais representativas no trabalho 
de vocês. 

7. Quando todos os grupos estiverem com suas fotografias produzidas e selecionadas, combinem um mo-
mento de apresentação dos trabalhos. Se for possível imprimir as imagens, façam uma exposição fotográ-
fica na sala ou em algum espaço adequado da escola. Lembrem-se de inserir legendas em todas as fotos. 
Vocês podem também criar uma exposição digital das fotografias ou organizar a produção de um vídeo 
composto das imagens para ser compartilhado pelo celular ou difundido pelas redes sociais.

RELEITURA
No início do capítulo acompanhamos a história de duas crianças de classe média brasileira que, passados os 

primeiros anos de socialização, já haviam aprendido a temer o espaço público e reconhecer o outro como aquele 
que deve estar distante, apartado de si. Criadas na metrópole, são crianças nascidas sob a dinâmica da segrega-
ção espacial, na qual os vidros e os muros de suas escolas, condomínios e shoppings tentam criar uma impressão 
de proteção e salvaguarda. Mas será que esses muros são sinônimos de proteção para qualquer pessoa?

O início de 2014 ficou especialmente marcado pela polêmica dos “rolezinhos”, atividade organizada por jovens 
da periferia, muitos deles negros, que marcavam encontros em shoppings centers. Para coibir a presença desses 
jovens em seus espaços, a administração dos shoppings requisitava o uso de violência policial. 

Oriundos de bairros com alto deficit de áreas de lazer e serviços de recreação, esporte e cultura, os jovens que 
participavam dos "rolezinhos" viam nos shoppings um espaço possível de sociabilidade, de passeio e de novos 
encontros. Contudo, diante da reação desproporcional de violência, ficou evidente que, para os administradores 
de alguns shoppings, aquelas pessoas (seus corpos, seus estilos, suas histórias e seus gostos) não eram desejadas 
naquele espaço que supostamente incluiria a todos os consumidores. 

Com base nessas reflexões, leia um trecho do texto da antropóloga Teresa Caldeira e relacione-o com as duas 
charges que estão na sequência, para se preparar para responder ao Roteiro de trabalho. 

Circular livremente pelas ruas é uma prática fortemente associada às cidades modernas, mesmo que ela consti-
tua a experiência dessas cidades mais como mito ou ideal do que como fato. A circulação no espaço público sempre 
foi regulada. Desde os tempos de Baudelaire, vagar pela cidade foi mais para uns – homens, ricos, dândis – do 
que para outros – mulheres, pobres, negros, jovens. O controle dos movimentos em público nunca deixou de estar 
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no cerne da preocupação dos governantes e das suas tecnologias de segurança. Desde os primórdios das cidades 
modernas, circular por circular, andar em grupos (sobretudo de homens jovens), dar uma volta, ou dar um rolê, 
são atividades que acabam sendo escrutinadas e, no limite, criminalizadas, a não ser que os protagonistas (em 
geral homens) pertençam a grupos privilegiados. O maior esforço das polícias nas cidades industriais nascentes 
era controlar as “desordens”, os crimes sem vítimas, principalmente a vadiagem. Desde então, circular por circular, 
simplesmente desfrutar o espaço público das cidades em grupos, são práticas que geram apreensão e atraem a 
presença da polícia. Causam desordem. Não é de estranhar, portanto, que rolezinhos, esses encontros de grande 
número de jovens em shopping centers simplesmente para curtir e se divertir, venham gerando tanta ansiedade e 
repressão em São Paulo e pelo Brasil afora.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Qual a novidade dos rolezinhos? Espaço público, desigualdade e mudança em São Paulo. 
Novos estudos - CEBRAP,  São Paulo,  n. 98, p. 13-20, mar. 2014.

Roteiro de trabalho

1. Por que o shopping é um local de proteção para a criança da seção Narrativas e de perigo para os jovens 
do “rolezinho”? 

2. As pessoas experienciam a cidade da mesma forma?

3. Como a organização do espaço da cidade se relaciona com a desigualdade entre as pessoas?

4. Para você, o que signifi ca ter direito à cidade?

5. Como garantir que todos tenham direito à cidade?

�  Charges do cartunista Carlos Latuff, à esquerda, e, à direita, do cartunista Alpino. Ambas feitas em 2014, referem-se ao fenômeno 
do “rolezinho” e às reações de violência e discriminação que se seguiram aos encontros dos jovens periféricos nos shoppings. Para 
ver mais charges relacionadas ao tema e acompanhar uma reportagem que saiu no jornal estadunidense New York Times na época 
dos acontecimentos, acesse: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/the-international-new-york-times/2014/01/17/
onda-de-rolezinhos-deixa-a-pergunta-de-quem-e-o-shopping-center.htm. Acesso em: 28 jun. 2020. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

OLIVEIRA, Otoniel; MEDEIROS, Petrônio. Pretérito mais que perfeito. Belém: Ed. do 
autor, 2015.
Composto de um conjunto de histórias em quadrinhos, o livro acompanha a trajetória de 
Belém (PA) a partir de um cenário comum: um banco da Praça da República, endereço 
central da cidade. A partir desse lugar e de uma ampla pesquisa histórica, os artistas envol-
vidos no livro criam cenas, personagens e situações que atravessam os séculos e mostram 
as transformações sociais visíveis pela paisagem urbana. 
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ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das 
finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

Escrito em seguida à atuação de Raquel Rolnik como Relatora para o Direito à Moradia 
Adequada da Organização das Nações Unidas (ONU), o livro é resultado de uma ampla 
investigação sobre as condições de moradia no mundo. Com ele, aprendemos sobre po-
líticas habitacionais e a falta de acesso à terra entre os mais pobres e vulneráveis. Além 
disso, ao final, acompanhamos uma discussão específica sobre as particularidades das 
desigualdades e da crise urbana brasileira. 

RECIFE Frio. Direção e roteiro de Kleber Mendonça Filho. Brasil, 2009. (24 min). 
E se de um dia para outro uma cidade tropical do Nordeste brasileiro acordasse sob 
temperaturas congelantes, o que aconteceria? Como a vida das pessoas seria afetada? 
Neste documentário ficcional, é exatamente essa experiência de transformação que 
vemos acontecer em Recife (PE). Não deixando de lado um toque de humor na compo-
sição de suas cenas, o filme nos ajuda a pensar em como a organização do espaço está 
imbricada às posições de desigualdade históricas entre os sujeitos. Para ver, você pode 
acessar o canal do YouTube do diretor, Kleber Mendonça Filho, em: https://youtu.be/
U9mu2TJ0scY. Acesso em: 23 jun. 2020.

PONTO de Vista (Minhocão). Direção de Ingrid Mabelle. Brasil, 2015. (30 min). 
Narrado a partir de dez pontos de vista, o filme traz pesquisas históricas e 
experiências pessoais sobre a relação da cidade com a organização do seu 
espaço geográfico, por meio do caso de São Paulo (SP) e do controverso 
viaduto central, popularmente conhecido como Minhocão. Pelo documen-
tário, é possível aprofundarmos o debate sobre as desigualdades sociais na 
ocupação do território urbano, segregação espacial e gentrificação. O filme 
está disponível no canal da diretora, Ingrid Mabelle, em: https://youtu.be/
FZrgLzHoKeU. Acesso em: 23 jun. 2020.

IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br. Acesso 
em: 1o jul. 2020. Elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o site é um sistema público de divulgação de 
dados sobre municípios e estados. Nele é possível acessar infor-
mações das pesquisas desenvolvidas pelo instituto e comparar in-
dicadores de todas as localidades no território nacional. Acesse a 
página de informações do seu município e descubra mais informa-
ções sobre o lugar onde você mora. 

LabCidade. Disponível em: www.labcidade.fau.usp.br/. Acesso 
em: 9 ago. 2020. 
No portal do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade 
(LabCidade), da Universidade de São Paulo, você poderá encontrar 
notícias, vídeos, mapeamentos e uma biblioteca digital repleta de 
novos materiais de pesquisa para você aprofundar as discussões do 
capítulo.
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ENEM

1. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além 
disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das 
matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalista.

MARX, K. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

O texto indica que houve uma transformação dos espa ços urbanos e rurais com a implementação do siste-
ma capitalista, devido às mudanças tecnossociais ligadas ao

a. desenvolvimento agrário e ao regime de servidão.

b. aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio.

c. desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho.

d. aumento populacional das cidades associado ao re gime de servidão.

e. desenvolvimento da produção urbana associado às relações servis de trabalho.

2. As novas tecnologias foram massificadas, alcan-
çando e impactando de diferentes formas os lu-
gares. A ironia propos ta pela charge indica que 
o acesso à tecnologia está

a. vinculado a mudanças na paisagem.

b. garantido de forma equitativa aos cidadãos.

c. priorizado para resolver as desigualdades.

d. relacionado a uma ação redentora na vida 
social.

e. dissociado de revoluções na realidade so-
cioespacial.

3. A discussão levantada na charge, publicada 
logo após a promulgação da Constituição de 
1988, faz referência ao seguinte conjunto de 
direitos:

a. Civis, como o direito à vida, à liberdade de 
expressão e à propriedade.

b. Sociais, como direito à educação, ao traba-
lho e à proteção à maternidade e à infância.

c. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvi-
mento sustentável e ao meio ambiente sau-
dável.

d. Coletivos, como direito à organização sindi-
cal, à participação partidária e à expressão 
religiosa.

e. Políticos, como o direito de votar e ser vo-
tado, à so berania popular e à participação 
democrática.
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NANI. Disponível em: www.nanihumor.com.  
Acesso em: 7 ago. 2012.

PAIVA, M. Disponível em: wvw.redes.unb.br.  
Acesso em: 25 maio 2014.
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A DINÂMICA 
URBANA6

Ao observarmos esta imagem, podemos nos lembrar de muitas características de uma metró-
pole, como o grande fluxo de veículos e pessoas, a alta concentração populacional (densidade 
demográfica) ou ainda o ritmo de vida, sempre rápido, apressado e estressante para muitas 

pessoas. Que ideias a imagem provoca em você? Há em seu município áreas parecidas com essa fotografia 
de Bangkok?

Na constituição de sua história pessoal, é comum que cada indivíduo estabeleça com os lugares que 
frequenta vínculos de pertencimento e referenciais de memória. No entanto, para quem vive em grandes 
cidades, a relação com o lugar pode ser um pouco diferente, já que a dinâmica urbana pode impor trans-
formações muito rápidas na paisagem. Ao mesmo tempo, a percepção das mudanças é afetada pela rotina 
acelerada, causando a impressão de que novos prédios surgem de um dia para o outro, fábricas dão lugar 
a shoppings centers, rios são canalizados e bairros inteiros são convertidos em centros comerciais. Essas 
transformações são aleatórias? Existe algum tipo de coerência nelas?

�  Bairro de Chinatown, Bangkok, Tailândia, 2015. 
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Neste capítulo, vamos entender as diferentes dinâmicas que contribuem para 
a transformação de espaços urbanos. Vamos estudar de que modo as cidades 
se constituem a partir de formas e funções e estabelecem relações distintas com 
outras cidades. Para começar, vamos ler um trecho de As cidades invisíveis, livro 
de Italo Calvino.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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NARRATIVAS
O escritor Italo Calvino (1923-1985) publicou, em 1972, um curioso livro sobre o encantamento dos seres hu-

manos diante das cidades. Nesse livro, ele simulou conversas entre o viajante veneziano Marco Polo (1254-1324) e 
o imperador mongol Kublai Khan (1215-1294), nas quais o viajante descrevia as cidades por onde passou. Assim, 
Calvino recorreu à ficção para desenvolver ideias e construir imagens e símbolos sobre cidades imaginárias. Leia o 
trecho abaixo e, em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Italo Calvino
Durante as minhas viagens, jamais avançara até [a cidade de] Adelma. Embarquei ao cair da noite. No cais, o mari-

nheiro que pegou a corda no ar e amarrou-a à abita parecia-se com um dos meus soldados, que já morrera. Era hora 
da venda de peixes no atacado. Um velho colocava uma cesta de ouriços numa carreta; 
pensei reconhecê-lo; quando me voltei, ele desaparecera num beco, mas me lembrei de 
que ele se parecia com um pescador que, velho já à época em que eu era criança, não 
podia mais pertencer ao mundo dos vivos. Fiquei perturbado com a visão de um doente 
febril encolhido no chão com um cobertor sobre a cabeça: poucos dias antes de morrer, 
meu pai tinha os olhos amarelos e a barba hirsuta exatamente iguais aos dele. Desviei o 
olhar; não ousava fitar o rosto de mais ninguém [...]

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 89.

 Roteiro de trabalho
1. Que aspectos o narrador descreve da vida urbana na cidade de Adelma?

2. O narrador tem a impressão de reconhecer os personagens que ele encontra pelo caminho. Que signifi ca-
dos podemos atribuir a essas impressões?

3. Quando percorre o município ou a região onde você mora, você já teve impressões semelhantes, como ver 
pessoas ou lugares que lhe parecessem familiares? 

4. A cidade de Adelma tem características comuns ao município em que você vive ou que frequenta? Quais? 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

  AS DIFERENÇAS ENTRE AS CIDADES
A concentração dos serviços (públicos e privados) de infraestrutura, a alta densidade demográfica e a centra-

lidade do poder administrativo são características comuns a todas as cidades. No entanto, a história e as funções 
urbanas podem variar. 

As cidades podem surgir de maneira orgânica, quando vão se desenhando de acordo com o crescimento popula-
cional e territorial. Nesses casos, é comum a ausência de planejamento na condução da expansão urbana, e o resultado 
disso na paisagem é a construção de ruas e avenidas com traçados inadequados, calçadas estreitas que dificultam a 
circulação de pedestres, e o surgimento de áreas residenciais sem arborização e espaços de lazer. Essas cidades podem 
ser classificadas como “naturais” ou “espontâneas”, como Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e São Paulo (SP).

Além das que se desenvolvem espontaneamente, há cidades que foram planejadas, com estudos anteriores 
à sua construção. Muitas delas foram projetadas para sediar a capital de seus estados, como Teresina (PI), Belo 
Horizonte (MG), Goiânia (GO), Aracaju (SE) e Palmas (TO). A mais conhecida das cidades planejadas, no entanto, é 
Brasília (DF), inaugurada em 21 de abril de 1960 para ser a nova capital do Brasil.

A classificação das cidades em espontâneas e planejadas diz respeito principalmente ao modo como elas sur-
giram e não deve ser considerada de modo absoluto para compreender o histórico de desenvolvimento de cada 
uma. Nesse sentido, diversas cidades que foram planejadas passam por processos de expansão desordenada, 
sobretudo nas áreas periféricas, onde os investimentos na infraestrutura urbana não acompanham o crescimento 
populacional e o aumento da demanda por serviços públicos. Por outro lado, muitas cidades espontâneas passam 
por transformações planejadas, na medida em que o poder público elabora e coloca em prática um plano urbanís-
tico, isto é, um conjunto de regras que define as características e as funções de determinada região da cidade. Isso 
ocorreu com diversas cidades brasileiras, entre elas Rio de Janeiro (RJ).

No início do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos (1836-1913), implementou um plano urba-
nístico para transformá-lo em uma cidade moderna, inspirando-se nas reformas feitas em Paris (entre 1853 e 1870). 
Foram realizadas obras de ampliação de avenidas, construção de praças e de infraestrutura para o fornecimento 
de água e coleta de esgoto. A zona portuária foi modernizada e novas e amplas avenidas, como a Rio Branco, a 
Maracanã e a Beira-mar, foram construídas.

abita: 
pilar curto e redondo 
utilizado nos portos 
para enrolar as cordas e 
prender o navio.  
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Além disso, as obras iniciadas em 1903 pretendiam adaptar o centro e as áreas do seu entorno para a instala-
ção da rede elétrica e a circulação de automóveis, dois aspectos considerados essenciais para a modernização da 
cidade. No entanto, as reformas promoveram uma intensa segregação espacial, com a destruição das moradias 
populares no centro, os chamados cortiços, e a consequente expulsão da população pobre para os bairros perifé-
ricos ou para as encostas e os morros da cidade. Essas reformas foram responsáveis pelo surgimento das primeiras 
favelas construídas na região central do Rio de Janeiro. 

O deslocamento da população pobre para as re-
giões periféricas não foi um fenômeno exclusivo do 
Rio de Janeiro, pois ocorre em muitas cidades, espe-
cialmente nos países de baixo desenvolvimento eco-
nômico e social. Além de refletir as desigualdades 
sociais, a chamada periferização está relacionada 
com os mecanismos de especulação imobiliária, que 
promovem a expulsão dos moradores de baixa renda 
das regiões mais valorizadas por meio do aumento 
dos aluguéis ou do preço de venda dos imóveis. Se 
a valorização imobiliária se torna o principal fator de 
determinação do uso e da ocupação do espaço urba-
no, as elites e os setores mais favorecidos da classe 
média dominam as regiões centrais e os bairros no 
entorno, nos quais há mais serviços e equipamentos 
públicos. Já a população pobre acaba por ocupar as 
áreas mais desvalorizadas nas franjas urbanas, onde 
estão os bairros e as comunidades que, além de dis-
tantes dos locais de trabalho, são precariamente ser-
vidos de infraestruturas públicas. 

O crescimento horizontal das cidades promove a 
expansão das periferias para áreas cada vez mais lon-
gínquas do centro, e contribui para acentuar as desi-
gualdades socioespaciais, pois em geral os gastos com 
transporte aumentam em função da distância em rela-
ção às regiões centrais da cidade. Isso compromete o 
orçamento das famílias mais pobres, que predominam 
nessas áreas. A expansão das periferias gera ainda im-
pactos no meio ambiente e nas contas governamentais. 

Os impactos ambientais são gerados à medida que 
áreas arborizadas e até de vegetação natural são des-
matadas para viabilizar a abertura de novos loteamen-
tos ou novas frentes de ocupação irregular. A falta de 
saneamento básico também provoca a contaminação de rios e lençóis freáticos com lixo e esgoto. Já os gastos 
públicos são impactados pelo padrão contraditório das grandes cidades brasileiras, em que bairros centrais e bem 
estruturados apresentam moradias vazias em quantidade suficiente para abrigar boa parte da população que 
enfrenta problemas de moradia, mas que, por falta de condições financeiras, precisa ocupar periferias que conti-
nuam crescendo e demandando investimentos em infraestruturas já disponíveis nos bairros subocupados. Como os 
investimentos são insuficientes para superar a falta de postos de saúde, escolas, áreas de lazer e redes de esgoto, 
outros gastos públicos são gerados pela proliferação de doenças, pelo aumento da violência e pela necessidade de 
assistência social para amplos setores da população. 

Diferentemente do que predomina em países em desen-
volvimento, muitas cidades da Europa e da América do Norte 
apresentam bairros onde coexistem diferentes serviços públi-
cos e privados, habitações, áreas de lazer e esporte, exigindo 
menos deslocamentos e contribuindo para uma distribuição 
mais equilibrada dos postos de trabalho pelo território urbano. 
Nesses países, também existem problemas habitacionais, mas, 
principalmente na Europa, há políticas de habitação mais efeti-
vas que, em muitos casos, garantem o acesso à moradia digna 
para a população mais pobre em regiões e bairros onde a oferta 
de serviços atende a boa parte das demandas sociais. Essas po-
líticas surgiram de inúmeras lutas sociais dos moradores das ci-
dades europeias que, desde o século XIX, têm exigido do poder 
público a melhoria da qualidade de vida urbana. 

�  Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro (RJ), 
início do século XX. A foto registra a avenida depois da reforma.

� Berlim, Alemanha, 2020. 

PARE e PENSE

1. Você diria que o planejamento urba-
no é importante para o crescimento 
de uma cidade? Por quê? 

2. A periferização impacta apenas a 
população mais pobre ou é um fe-
nômeno que causa outros problemas 
urbanos? Justifi que sua resposta. 
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Paisagens
urbanas
Existem no mundo diferentes 
cidades, cada uma com suas 
formas e características. 
Algumas são pequenas, 
outras são tão grandes que 
se unem às cidades vizinhas 
formando uma única mancha 
urbana. Veja as 
características de algumas 
delas.

Hong Kong, China, 2014. 
É considerada
a cidade mais verticalizada
do mundo, com mais 
de 7000 arranha-céus. 
A verticalização é resultado 
do adensamento 
populacional e consiste na 
concentração de edifícios 
que servem para moradia de 
muitas pessoas, além de 
abrigar as mais diversas 
atividades econômicas.

Singapura, 2015. Cidade-Estado
localizada no sul da península Malaia,
é considerada a cidade mais verde
do mundo e a mais limpa da Ásia. 
A cidade-Estado tem 
17 reservas e seus jardins 
ocupam cerca de 50% do
território. A existência de
áreas verdes nas cidades é um fator
que contribui muito para o bem-estar
da população, além de influenciar no 
microclima e reduzir o efeito
das ilhas de calor.

Nova York, EUA, 2016. A 
cidade mais rica do mundo 
abriga as duas Bolsas de 
Valores mais importantes, 
NASDAQ e Dow Jones. Seu 
produto interno bruto (PIB) 
em 2018 foi de 
3 trilhões de 
dólares. 
É considerada uma cidade 
global por influenciar a 
economia mundial.

Aracaju (SE), 2017. 
Foi a terceira 
cidade brasileira a 
ser planejada. 
A primeira foi Salvador 
(BA), planejada pelos 
portugueses em 1549 para 
se tornar a capital da 
colônia. A segunda, 
Teresina, capital do Piauí, 
foi projetada em 1852, 
pouco antes de Aracaju.

Hong Kong

Singapura

Nova York

Aracaju

128 CAPÍTULO 6

GaudiLab/Shutterstock

A
le

x 
A

rg
oz

in
o

Delfim Martins/Pulsar Imagens

M
ay_Lana/Shutterstock

Dr
ew

 A
ng

er
er

/G
et

ty
 Im

ag
es



129A DINÂMICA URBANA

 Função urbana
Muitas cidades assumem funções distintas, dependendo do tipo de atividades prioritárias que nelas se desen-

volvem. Há cidades industriais, portuárias, turísticas, religiosas, históricas, comerciais e cidades-dormi-
tório, isto é, que possuem pouca ou nenhuma atividade econômica significativa e servem de moradia para os 
trabalhadores das cidades maiores. 

 �  Jerusalém, Israel, 1999.

Localizada no Oriente Médio, na região da Judeia, Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo 
e foco de disputas políticas entre Israel e Palestina. Considerada uma cidade sagrada por três religiões (isla-
mismo, judaísmo e cristianismo), sua paisagem urbana é marcada por construções e símbolos religiosos que 
atraem milhares de pessoas por ano.

 �  Parque Tecnológico em São José dos Campos (SP), 2019.

Várias cidades se constituem como polos industriais ou tecnológicos, pois concentram um grande núme-
ro de empresas. No Brasil, um dos mais importantes polos tecnológicos se localiza em São José dos Campos, 
no interior do estado de São Paulo. Nessa cidade, está sediado o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e centenas de empresas do ramo de tecnologia, como a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) 
e institutos de pesquisa de universidades. 
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 �  Complexo industrial portuário de Suape, Ipojuca (PE), 2019.

O complexo industrial porturário de Suape, na cidade de Ipojuca, em Pernambuco, foi criado em 1973 
por programas governamentais para o desenvolvimento do Nordeste, inspirado em cidades portuárias como 
Kashima (Japão) e Marseille-Fos (França). Atualmente a cidade de Ipojuca apresenta duas funções. Uma 
delas é de portuária industrial, que confere à cidade papel relevante como entreposto de mercadorias no 
Nordeste. Isso possibilitou o crescimento populacional em virtude do fluxo de trabalhadores migrantes em 
busca de emprego. A segunda função de Ipojuca relaciona-se com a atividade turística, especialmente por 
causa das praias ao sul da cidade, como Porto de Galinhas. 

As cidades-dormitório são caracterizadas pelo movimento pendular de seus habitantes para a rea-
lização de atividades cotidianas, como trabalhar e estudar. São cidades com baixo dinamismo econômico, o 
que faz as pessoas buscarem trabalho em cidades próximas. A maior parte das cidades-dormitório brasileiras 
está localizada em regiões metropolitanas. Muitas vezes, são cidades conurbadas e se formaram pela di-
ficuldade de os estratos mais pobres se estabelecerem em local mais próximo do trabalho ou de realização 
de outras atividades cotidianas. 

Essas cidades podem apresentar infraestrutura urbana insuficiente para atender à população e deficiên-
cia nos serviços públicos.

Há também cidades com esse perfil que atraem parcelas da população com poder aquisitivo elevado, 
que buscam viver em locais com áreas verdes, baixos níveis de poluição, ruas pouco movimentadas e boa 
infraestrutura urbana, com oferta regular de saneamento básico e vias de circulação bem conservadas, além 
do fácil acesso a rodovias que permitem chegar rapidamente a centros urbanos maiores.
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Cidade A Cidade B  Pessoas que trabalham  
e estudam na ligação

Guarulhos São Paulo  146 330
Niterói São Gonçalo  120 329
Duque de Caxias Rio de Janeiro  118 971
Osasco São Paulo  112 420
Nova Iguaçu Rio de Janeiro  109 611
Rio de Janeiro  São João de Meriti  84 247
São Bernardo do Campo São Paulo  82 205
Niterói Rio de Janeiro  75 325
Santo André São Paulo  71 881
Rio de Janeiro São Gonçalo  70 124
Santo André São Bernardo do Campo  69 793
Belford Roxo Rio de Janeiro  68 468
São Paulo Taboão da Serra  67 068
Diadema São Paulo  59 863
Diadema São Bernardo do Campo  52 434

Fluxos de deslocamentos para trabalho e estudo entre municípios dentro das Grandes Concentrações Urbanas de 
São Paulo e Rio de Janeiro

Os maiores deslocamentos

GUTIERREZ, F. Mais de 7 milhões trabalham ou estudam fora da cidade onde moram. Folha de S.Paulo-UOL. Disponível em: https://m.folha.uol.
com.br/cotidiano/2015/03/1607734-mais-de-metade-dos-brasileiros-vive-em-nucleos-de-cidades-relacionadas.shtml. Acesso em: 20 ago. 2020.
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 Hierarquia urbana
As cidades estabelecem 

relações entre si, promoven-
do intercâmbios culturais 
e processos de integração 
econômica, que mobilizam 
fluxos de pessoas e de mer-
cadorias. Porém, como as 
cidades apresentam capaci-
dades distintas para exercer 
influência sobre as demais, 
forma-se entre elas um siste-
ma de hierarquia urbana.

A hierarquia entre as ci-
dades se organiza de acor-
do com a função urbana, o 
desenvolvimento econômi-
co de cada uma delas e as 
dinâmicas populacionais e 
econômicas que se estabe-
lecem entre elas. As cidades 
com maior poder de polari-
zação são as que apresen-
tam maior capacidade de 
influência política, cultural 
e econômica e atraem os 
maiores fluxos migratórios. 
A atração populacional, por 
sua vez, provoca o cresci-
mento horizontal das cida-
des, que, em determinados 

LER DIAGRAMA
Muitas cidades, ao crescer de forma horizontal, expandem sua malha urbana para além de seus limites mu-

nicipais. Assim, sua área construída se une à malha urbana das cidades vizinhas. Esse fenômeno é chamado de 
conurbação urbana e é característico das regiões metropolitanas.

Observe a seguir duas situações que indicam as mudanças nas cidades decorrentes de seu crescimento e res-
ponda às questões do Roteiro de trabalho.

População
Cidade A

População
Cidade B

Cidade B

Momento 2Momento 1 Momento 2Momento 1

Situação I Situação II

Cidade A Cidade B

Cidade C Cidade C

Cidade A Cidade BCidade A

População
Cidade A

População
Cidade B

Cidade BCidade A

Limites municipais

População urbana

Área urbana

LEGENDA

 Roteiro de trabalho

1. O que podemos identifi car na situação I? O que isso pode indicar? 

2. Quais foram as mudanças percebidas no espaço entre o primeiro e o segundo momento da situação II? 

3. Quais são as possíveis consequências do crescimento vertical das cidades para a população mais pobre? 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA E FUNÇÃO DAS CIDADES 

Fonte: CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 60.
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casos, promove a integração espacial das 
áreas urbanas de municípios vizinhos. 

Para compreender melhor a interde-
pendência das cidades na rede urbana, 
podemos categorizá-las em função do 
papel que exercem e da capacidade de 
influência. 

Cidades como Londres (Reino Unido), 
Nova York (EUA), Tóquio (Japão), Hong 
Kong (China) e Paris (França) são exem-
plos de cidades ou metrópoles globais, 
que têm grande importância no mundo 
capitalista, pois organizam e articulam a 
economia mundial, além de ditar tendên-
cias de comportamento e de consumo se-
guidas em praticamente todo o planeta. 
As cidades globais sediam escritórios de 
grandes bancos, bolsas de valores e escri-
tórios de corporações transnacionais que 
controlam fluxos internacionais de merca-
dorias e capitais. No Brasil, São Paulo (SP) 
e Rio de Janeiro (RJ) são exemplos de cida-
des globais.

Abaixo das cidades globais na hierar-
quia urbana, aparecem as metrópoles 
nacionais, cujo desenvolvimento econômico é suficiente para influenciar extensas áreas do país, sobretudo me-
trópoles regionais e cidades médias. No Brasil, são exemplos de metrópoles nacionais as cidades de Belo Horizonte 
(MG), Curitiba (PR), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS).

Já as metrópoles regionais exercem influência sobre as cidades mais próximas. Apesar de terem pouca re-
presentatividade nos níveis internacional e nacional, são fundamentais para a economia e a articulação regional, 
pois contribuem para a captação de matérias-primas e outros recursos para as metrópoles nacionais e globais. São 
exemplos de metrópoles regionais no Brasil: Goiânia (GO), Campinas (SP) e Fortaleza (CE).

 �  Touro de Wall Street, Nova York, EUA, 2008. A estátua de bronze, instalada em 
1989, simboliza a força do mercado financeiro. As cidades globais têm papel 
importante na economia mundial. Por meio das movimentações de suas bolsas 
de valores, direcionam os investimentos de maneira global.
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estado e tem atividades econômicas nos ramos têxtil, agropecuário e agroindustrial. 
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 �  Rua do centro histórico de 
São Luís (MA), 2008. A capital 
do Maranhão tem população 
estimada de 1,1 milhão de 
habitantes e é uma metrópole 
regional, influenciando as 
atividades econômicas de boa 
parte do estado.
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 �  João Pessoa (PB), 2018. Largo de São Frei Pedro Gonçalves no Centro Histórico de João Pessoa, que passou por revitalização. Capital 
da Paraíba, com cerca de 800 mil habitantes (2019), João Pessoa é uma metrópole regional e o centro de uma região metropolitana 
com cerca de 2,7 milhões de habitantes e doze municípios. 

As cidades médias, também chamadas de centros sub-regionais ou centros regionais, correspondem a centros 
urbanos que em sua maioria apresentam população entre 100 mil e 300 mil habitantes e que se destacam nas rela-
ções econômicas que estabelecem com as cidades vizinhas. No Brasil essas cidades médias são as que apresentam 
as maiores taxas de crescimento populacional e econômico. Isso é consequência da descentralização industrial, 
ocorrida nas últimas duas décadas, processo pelo qual muitas fábricas deixaram as metrópoles e se instalaram em 
cidades menores, que oferecem mão de obra barata, benefícios fiscais e conexão com grandes eixos viários. Ron-
donópolis (MT), Dourados (MS), Uberlândia (MG), Volta Redonda (RJ), Boa Vista (RR), Maringá (PR) e Pelotas (RS) 
são alguns exemplos entre as muitas cidades médias existentes no Brasil.

As cidades locais são pequenas cidades que não contam com serviços e produção de bens em quantidades 
suficientes para atender à sua população, de modo que esta necessita consumir produtos e serviços de outras 
cidades.

A hierarquia urbana ainda é uma categoria de análise que nos ajuda a compreender o modo como as ci-
dades se integram e interagem. No entanto, com o aprofundamento da globalização da economia, que tem 
na evolução da tecnologia 
de comunicação e transpor-
te seu meio de expansão, a 
dinâmica tradicional dos sis-
temas de hierarquia urbana 
passou por transformações. 
Na atualidade, por exemplo, 
uma cidade média pode rea-
lizar com mais facilidade in-
tercâmbios econômicos dire-
tamente com as metrópoles 
nacionais, sem o intermédio 
de uma metrópole regional.
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 Transformações urbanas
Muitas cidades estão em permanente transformação, especialmente as que recebem fluxos migratórios 

e passam por ciclos de modernização, valorização imobiliária e mudanças nos setores produtivos. Em cada 
cidade as transformações do espaço urbano ocorrem em ritmos próprios e dão origem a características dis-
tintas. No interior das cidades, as mudanças também não se processam de modo homogêneo: enquanto 
determinados bairros passam por períodos de rápida transformação, outros preservam suas características 
por mais tempo.

As cidades se transformam fisicamente pela iniciativa das pessoas comuns, quando estas reformam ou cons-
troem suas moradias; pelos empresários, quando estes abrem novos loteamentos, levantam prédios ou instalam 
estabelecimentos comerciais em antigas áreas residenciais; pela intervenção do poder público, quando este execu-
ta obras para a construção de novas vias de circulação, ampliação da rede de coleta de esgoto e de fornecimento 
de água e distribuição de energia elétrica, por exemplo. 

Os centros e as centralidades
Em geral, o centro de uma cidade corresponde ao seu núcleo inicial a partir do qual ela começou a se ex-

pandir em direção às bordas. Por isso, ao centro se atribui valor histórico e simbólico, que justifica a presença de 
edificações e monumentos que remetem à origem da cidade e também de instituições representativas do poder 
econômico, político e até religioso. Além de concentrar estabelecimentos comerciais, escritórios corporativos, 
bancos e prestadores de serviço, é nessa porção das cidades que em geral se encontram órgãos estatais, como 
a prefeitura, a câmara de vereadores, fóruns e tribunais. Na grande maioria dos municípios brasileiros, também 
se localiza no centro a praça mais importante da cidade e a igreja católica matriz, que representa uma herança 
cultural dos colonizadores portugueses.

PARE e PENSE

1. O que significa afirmar que as cidades possuem uma interdependência?

2. Por que as tradicionais hierarquias entre as cidades foram colocadas em xeque com a globalização 
e as recentes transformações econômicas mundiais? 

 �  A cidade de São Paulo (SP) é considerada uma metrópole nacional, mas também continental, por ser uma das mais influentes na América 
Latina. Foto de 2019.

PA
RA

LA
XI

S/
Sh

ut
te

rs
to

ck



135A DINÂMICA URBANA

 �  Obras de construção de um conjunto de edifícios em Moscou, Rússia, em 2018. A verticalização do espaço urbano é um dos processos 
que mais alteram as características da paisagem de uma cidade. Isso ocorre quando casas térreas, galpões ou prédios de poucos pisos, 
que antes predominavam em determinados trechos da cidade, passam a dar lugar a edifícios de grande porte.
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Enquanto muitas cidades do Brasil e do mundo 
mantêm preservado o centro histórico, em outras a 
paisagem das áreas centrais revela a desvalorização e a 
degradação espacial. Uma das causas desse processo 
é a transformação da função urbana, à medida que as 
elites procuram novas regiões da cidade para viver. His-
toricamente, as parcelas mais abastadas da sociedade 
procuram residir nas áreas mais centrais e valorizadas 
da cidade. Porém, contraditoriamente, a valorização e 
a rede de comércio e de serviços em torno das elites 
atraíram fluxos de pessoas para trabalhar e fazer com-
pras, formando aglomerações e compondo um cenário 
de agitação que levou as elites a buscar tranquilidade, 
segurança e privacidade em bairros estritamente resi-
denciais e em condomínios fechados em regiões mais 
afastadas do centro. Com a saída das elites, antigos 
casarões e prédios residenciais nas áreas centrais foram 
substituídos por estabelecimentos comerciais popula-
res ou passaram a abrigar cortiços.

Os centros históricos em metrópoles como São 
Paulo perderam não apenas residentes com alto poder 
aquisitivo, mas também parte das atividades econômi-
cas mais dinâmicas. Antes reunidos no centro históri-
co, escritórios de grandes corporações, corretoras de 
valores e outras empresas do sistema financeiro foram 
transferidos para novas centralidades que se formam 
em setores do espaço urbano bem servidos de infraes-
trutura urbana. As novas centralidades não somente 
absorvem funções anteriormente exercidas pelo centro 
histórico e concentram novas atividades que emergem 

da modernização do capitalismo, como passam a in-
fluenciar os principais eixos de valorização da cidade.  
Nas cidades também são comuns os subcentros de 
bairros, que oferecem serviços variados para a popu-
lação local, e subcentros especializados em determina-
das atividades, que dão origem aos chamados centros 
empresariais, centros financeiros, centros comerciais, 
entre outros.

A transformação projetada
Em certas ocasiões, o poder público, associado ou 

não à iniciativa privada, mobiliza esforços para execu-
tar transformações planejadas em determinados setores 
da cidade com o objetivo de promover a revitalização 
do espaço urbano ou adaptá-lo a novas funções. Ge-
ralmente, essas intervenções proporcionam valorização 
imobiliária, que beneficia empresários e, ao mesmo 
tempo, torna o espaço urbano inacessível para as popu-
lações mais pobres em função da elevação do preço dos 
imóveis, dos aluguéis e do imposto territorial. Em algu-
mas ocasiões, a exclusão da população de baixa renda é 
ainda mais drástica, com a remoção de famílias que re-
sidiam em cortiços ou favelas das áreas que se valorizam 
por meio desse tipo de intervenção. Esse foi o caso do já 
mencionado plano urbanístico de Pereira Passos, no Rio 
de Janeiro, que mobilizou processos de gentrificação, 
ou seja, as melhorias urbanas, em vez de beneficiar os 
moradores de baixa renda, provocaram a expulsão deles 
atraindo novos residentes de classes sociais mais eleva-
das e servindo de atrativo para turistas.



136 CAPÍTULO 6

LER IMAGENS
As dinâmicas urbanas fazem das cidades lugares de transformação contínua. Algumas áreas, antes pouco va-

lorizadas, podem ter o preço dos aluguéis e imóveis aumentado por “melhorias” realizadas no bairro. Observe as 
transformações ocorridas no Soho, bairro de Nova York, EUA, para realizar o Roteiro de trabalho.
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 Roteiro de trabalho

1. Descreva as mudanças percebidas no lugar representado nas imagens. 

2. Levante hipóteses sobre os fatores que contribuíram para essa transformação. 

3. Quais são as consequências para a população mais pobre que vivia nesse lugar? 

4. Na cidade onde você mora há bairros que estão passando por esse processo? 
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 �  Edificação na rua Spring, 143, Soho, 
Nova York (EUA), em 1932, revelando o 
comércio local.

 �  Edificação na rua Spring, 143, Soho, 
Nova York (EUA), em 2019, revelando 
o estabelecimento das lojas de grandes 
marcas.
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Microrganismo: 
designação comum dada 
a diversos seres vivos 
unicelulares, como vírus, 
bactérias, protozoários e 
fungos, visíveis apenas com 
o uso de microscópio.
Hospedeiro: 
ser vivo que abriga outro no 
interior de seu organismo ou 
em sua superfície.

�  Condomínio vertical de alto padrão, Curitiba (PR), 2020.

Outra transformação projetada nas cidades 
está relacionada com a construção de condomí-
nios fechados em áreas mais afastadas do cen-
tro histórico; essa transformação inicialmente foi 
incentivada pelo poder público como forma de 
descentralizar a urbanização e promovida por in-
corporadoras e construtoras interessadas em lucrar 
com a valorização de espaços anteriormente consi-
derados periféricos. 

É comum nas cidades brasileiras ver pessoas 
entregando panfletos publicitários que divulgam 
a venda de casas ou apartamentos em condo-
mínios fechados como redutos de tranquilidade, 
exclusividade, conforto e, principalmente, segu-
rança. Potencializa o interesse por esse tipo de 
imóvel a divulgação de ideias que apresentam as 
grandes cidades como inóspitas, caóticas e vio-
lentas, fazendo com que muitas pessoas abram 
mão de tentar ocupar e explorar os espaços urba-
nos estabelecendo vínculos sociais e afetivos para 
habitar os ambientes controlados e vigiados dos 
condomínios fechados. 

Os primeiros condomínios fechados surgiram 
no Brasil na década de 1970 e se popularizaram a 
partir dos anos 1990. Inicialmente, eram construí-
dos em áreas afastadas dos centros urbanos para, 
teoricamente, manter os moradores distantes 
o suficiente dos problemas urbanos e próximos o 
bastante para que pudessem se deslocar diaria-
mente por meio de rodovias para trabalhar nesses 
centros urbanos. 

Esse tipo de moradia foi criado para atender a 
uma pequena parcela da população, pois só os mais 
ricos podiam pagar por ele. Nos dias de hoje, há con-
domínios fechados com diferentes tamanhos e carac-
terísticas, voltados para atender famílias com níveis variados de renda. 

A construção de condomínios se tornou um investimento lucrativo para as cons-
trutoras, que levantam seus empreendimentos em terrenos adquiridos a baixo custo 
em regiões periféricas ou em antigas zonas industriais ou portuárias e neles cons-
troem casas ou prédios de apartamentos. A construção dos condomínios altera a 
configuração do espaço urbano nessas áreas, promovendo a valorização imobiliária. 
Desse modo, o preço do metro quadrado dos imóveis prontos pode superar em 
muitas vezes o dos imóveis que deram lugar ao condomínios.

  Cidades e qualidade de vida
À medida que a população do planeta foi aumentando, as cidades tornaram-

-se não só centros de emprego e moradia para as pessoas, mas também ímãs 
para microrganismos, que nelas encontraram um grande número de oportu-
nidades de propagação. Quanto mais seres humanos por quilômetro quadrado, 
mais facilmente um microrganismo passa de um hospedeiro para outro, já que 
as pessoas contribuem para sua transmissão de muitas formas: ao se tocar ou 
respirar umas próximas das outras, ao preparar alimentos, ao despejar esgoto 
em águas que serão utilizadas para consumo, ao viajar para lugares distantes 
transportando os microrganismos, ao produzir imensas quantidades de resíduos 
que podem servir de alimento para agentes transmissores, como insetos e roe-
dores, ao represar cursos de água, criando locais apropriados para a reprodução 
de insetos transmissores, entre outras. Portanto, a questão da saúde nas cidades 
merece atenção, já que a alta densidade demográfica amplia surtos de doenças 
contagiosas, tornando tais ambientes pouco seguros para os seres humanos.

Kl
ey

to
n 

Ka
m

og
aw

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck



138 CAPÍTULO 6

A tarefa de tornar as cidades saudáveis, e não um paraíso para os agentes causa-
dores de doenças, depende do investimento de grandes somas de dinheiro, empeci-
lho decisivo para os países pobres e em desenvolvimento, nos quais cidades com alta 
densidade demográfica muitas vezes se mostram incapazes de atender às necessida-
des de grande parte de sua população.

A Declaração dos Direitos Humanos, assinada em 1948 pelos países-membros 
da Organização das Nações Unidas (ONU), afirma em seu artigo 25: “Todo ho-
mem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 
bem-estar”. Nesse contexto, a saúde é entendida como um direito do ser humano, 
cabendo ao Estado proporcionar as condições necessárias para garantir qualidade 
de vida compatível com as necessidades e a dignidade humanas.

O conceito de saúde implícito nesse princípio é bastante amplo. Na definição 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), é “o estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, não significando apenas ausência de doenças”. Assim, para 
que haja saúde não basta encarar a questão das doenças isoladamente: é neces-
sário ver o que se encontra além do organismo doente. É fundamental a existência 
de complexa infraestrutura que garanta, entre outras coisas, alimentação adequa-
da, habitação, vestuário, transporte, lazer, educação, emprego, bom ambiente de 
trabalho, segurança, remuneração digna, preservação ambiental e assistência mé-
dica. Além disso, também é necessário garantir algumas ações individuais, como 
asseio corporal, hábitos alimentares adequados e trabalho equilibrado. Por último, 
é necessário que todos tenham acesso aos cuidados e aos recursos destinados a 
prevenir e combater doenças.

A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 196, também garante o direito à 
saúde ao afirmar: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação”.

�  Esgoto corre a céu aberto junto 
às moradias. Parauapebas/PA, 
2014.
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Organização das 
Nações Unidas: 
instituição criada em 1945, 
no � m da Segunda Guerra 
Mundial, com o objetivo de 
reunir as nações do mundo 
em prol da paz e do desen-
volvimento. 
Baseia-se nos princípios de 
justiça, dignidade humana 
e bem-estar de todos, 
garantindo aos seus 191 
países-membros o respeito 
aos interesses nacionais 
na busca de soluções para 
problemas internacionais. 

Organização Mundial 
da Saúde: 
órgão da ONU que tem 
por objetivo garantir boa 
qualidade de saúde ao 
maior número possível de 
pessoas. Assim, a OMS 
coordena trabalhos relativos 
à prevenção e ao controle 
de doenças, promovendo 
a cooperação técnica e 
apoiando o fortalecimento 
de serviços de saúde nas 
nações.

PARE e PENSE

1. Para a OMS, saúde é “o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não signifi cando 
apenas ausência de doenças”. Com base nas informações apresentadas nos textos, quais são as 
condições necessárias para que haja saúde? 

2. Com o objetivo de garantir a saúde, existem atitudes que devem ser tomadas pelo poder público e 
ações que devem ser adotadas individualmente. Quais são as ações que cada pessoa deve adotar a 
fi m de ter uma boa saúde? 

3. Ao observar as paisagens do seu município, você diria que ele pode ser considerada saudável? Por quê? 
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LER CANÇÃO
Leia a seguir a estrofe da canção "A minha alma (a paz que eu não quero)", do grupo O Rappa. Você pode 

também pesquisar a letra inteira na internet e organizar, com a turma, uma audição dessa canção. Depois, respon-
da às questões do Roteiro de trabalho.

As grades do condomínio
São pra trazer proteção
Mas também trazem a dúvida
Se é você que tá nessa prisão

O RAPPA. Lado B Lado A. Rio de Janeiro: Warner Musc,1999. 1 CD. Faixa 6.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é a crítica apresentada no fragmento da música? 

2. Quais são os impactos no cotidiano das cidades decorrentes desse tipo de moradia? 

3. Em sua opinião o que poderíamos fazer para tornar as cidades mais seguras e convidativas ao uso coletivo 
dos espaços públicos?  

 �  Paraisópolis, São Paulo (SP), 2020. Localizada na zona sul da capital paulistana, a comunidade de Paraisópolis tem cerca de 100 mil habitantes.

  Espaços de exclusão e luta
Invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, ocupações irregulares, mocambos e palafitas. Esses 

são alguns nomes dados ao que costumamos chamar de favelas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) adota a expressão “aglomerados subnormais” como denominação técnica para se referir a essas formas 
de moradia. Já o Ministério das Cidades as classifica como “assentamentos precários”, enquanto os veículos de 
comunicação utilizam frequentemente a expressão “comunidades carentes”. Essas denominações remetem à ideia 
de ausência de recursos, infraestrutura e segurança e não permitem vislumbrar aspectos positivos, como a riqueza 
cultural e o espírito de colaboração entre os moradores.  
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As favelas estão presentes em muitas cidades brasileiras, são fruto de uma lógica de urbanização que é exclu-
dente e foram a solução encontrada por muitas pessoas para a falta de acesso à moradia. Normalmente, as favelas 
são formadas em terrenos abandonados ou em áreas de risco situadas em margens de rios, manguezais ou encos-
tas de morro, deixando a população vulnerável a deslizamentos de terra e inundações. 

Sem a assistência do estado, as favelas crescem sem acesso suficiente a serviços básicos, como saneamento, 
asfalto e segurança. A carência ou deficiência de serviços leva os moradores a buscar, solidariamente, suprir as 
demandas cotidianas por meio do apoio comunitário, que fomenta a organização social por meio da qual são 
definidas regras próprias de convívio e dinâmicas coletivas. 

Os meios de comunicação de massa difundem com muita frequência e ênfase notícias sobre a violência nas 
favelas, associando-as ao narcotráfico e à criminalidade. No entanto, essas comunidades são antes de tudo lugares 
de vivência de milhares de pessoas, e cada uma tem sua história, sua dinâmica e sua identidade. 

O trecho abaixo apresenta as favelas como espaços que preservam o passado e ressignificam o presente:

Rogério Ferreira de Souza

[...] a favela como espaç o diferenciado do espaç o da cidade, por ser o locus da exclusã o, desenvolveu atravé s dos 
seus sí mbolos (arquitetura, modo de vida, espaç os construí dos) seus desejos, memó rias, representaç õ es, ritualizaç õ es e 
estraté gias de utilizaç ã o desse espaç o mí tico, composto de elos de solidariedades, identidade e experiê ncias de vida. Um 
espaç o que simboliza o imaginá rio de lutas e construç ã o de uma identidade coletiva. Algo como um monumento que traz 
na tradiç ã o do passado o significado para o presente, no entanto, diferente na sua dinâ mica, pois leva em conta o dia a 
dia, se reconfigurando a todo o momento, sem, no entanto, perder a sua caracterí stica de integrar cada indivíduo a uma 
memó ria comum e a um sentimento de pertencimento ao grupo e ao espaç o utilizado pelo grupo.

SOUZA, Rogério Ferreira de. Favela e os espaços monumentalizados: um lugar de memória coletiva e símbolo de resistência. 
Revista Morpheus – Revista Eletrônica em Ciências Humanas, ano 2, n. 3, 2003. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/267904997.pdf. 
Acesso em: 30 maio 2020.

Os diferentes espaços urbanos são construídos e reconstruídos por pessoas, que vivem e percebem o espaço de 
formas diferentes, numa relação com o espaço que é, ao mesmo tempo, individual e comunitária. Assim, as favelas 
e periferias das grandes cidades têm sua história marcada por lutas sociais. Muitos moradores desses espaços cons-
tituíram novas formas de atuação política e se tornaram importantes protagonistas da cidade, organizando-se em 
movimentos coletivos que reivindicam postos de saúde, creches, escolas, transporte público, entre outros serviços 
que são necessários à comunidade e direito de todo cidadão.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

O QUE é favela? Produção de Jacqueline Fernandes e Juliana Rangel. Brasil, 2019.
(21 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1p2QXO6Z4sg. Acesso 
em: 10 abr. 2021.
Reportagem produzida pela ONG Voz das Comunidades, apresenta a realidade da 
favela pelo olhar dos moradores, um olhar crítico sobre as ideias que percorrem o 
imaginário daqueles que não conhecem e não vivem nas favelas.

5 x FAVELA: agora por nós mesmos. Direção de Wagner Novais, Manaíra Carneiro e Ro-
drigo Felha. Brasil, 2010. (96 min).
O longa-metragem apresenta cinco histórias que mostram como a favela é vista e vivida pelos 
próprios moradores. No quinto episódio “Acenda a luz", que trata de forma bem-humorada 
um fato ocorrido no Natal de 2008, no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro (RJ), são tecidas 
ideias sobre o uso do espaço e as relações de solidariedade, identidade e pertencimento. 
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1. Uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, 

pela primeira vez na história das civilizações, a 
maioria das pessoas viverá na zona urbana. O 
gráfi co ao lado mostra o crescimento da popula-
ção urbana desde 1950, quando essa população 
era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma 
previsão para 2030, baseada em crescimento li-
near no período de 2008 a 2030. 

De acordo com o gráfico, a população urbana 
mundial em 2020 corresponderá, aproximada-
mente, a quantos bilhões de pessoas? 

a. 4,00. 

b. 4,10.

c. 4,15.

d. 4,25.

e. 4,50. 

2. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento 
do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a produção e/ou a renovação de 
construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura.

SANTOS, A. R. O consumo da habitação de luxo no espaço urbano parisiense. Confins, n. 23, 2015 (adaptado). 

O conceito que define o processo descrito denomina-se 

a. escala cartográfi ca.

b. conurbação metropolitana.

c. território nacional.

d. especulação imobiliária.

e. paisagem natural. 
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O CRESCIMENTO das cidades e a periferização. Direção de Jorge 
Mansur. Brasil 2015. (13 min). Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=puIh8Hr8tX4. Acesso em: 13 jun. 2020.
Entenda as consequências da urbanização horizontal, um tipo de urbani-
zação e periferização bastante característico das cidades latino-america-
nas, neste episódio do Sala de Notícias do Canal Futura. 

Trata Brasil. Disponível em: http://www.tratabrasil.org.br. Acesso em: 29 
jun. 2020.
O site do Instituto Trata Brasil apresenta informações sobre as redes de sa-
neamento básico de todo o território brasileiro, além de conteúdos que aju-
dam a compreender a importância do tratamento da água e os problemas 
relacionados a ele.

IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 
1 jul. 2020.
Esta página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz 
dados específicos sobre cada cidade brasileira. 
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3. A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e 
regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se 
concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de 
população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, e aos 
serviços sociais e infraestrutura básica. 

CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço urbano da Região Integrada de Desenvolvimento do  
Distrito Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org.). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002. 

A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de 

a. expansão vertical.

b. polarização nacional.

c. emancipação municipal.

d. segregação socioespacial.

e. desregulamentação comercial. 

4. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa po-
pulação, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água etc. Ainda que o 
rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi 
ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço.

 MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 2001.

A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas 
periféricas pelo(a):

a. crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária.

b. direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de serviços.

c. delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida.

d. implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores.

e. reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, dimi-
nuindo os deslocamentos para a periferia.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Esta obra foi elaborada considerando as Competências Gerais, as Competências Específicas e as Habilidades a seguir.

Competências Gerais 

1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e ex-
plicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a cons-
trução de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem pró-
pria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conheci-
mentos das diferentes áreas. 

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversifi-
cadas da produção artístico-cultural. 

4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como co-
nhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e co-
municação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diver-
sas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver proble-
mas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem enten-
der as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiá-
veis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocio-
nal, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecen-
do suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. 

9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coopera-
ção, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 
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Competências Específicas 
1.    Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em dife-

rentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos 
e fontes de natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que 
determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e 
seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações 
na construção, consolidação e transformação das sociedades.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidá-
rios, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Habilidades
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão 
de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais 
de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente 
seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, 
textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas 
que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
(EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações nômades e sedentárias, entre outras) e oposições 
dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc.), explicitando suas ambiguidades.
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, 
acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque 
para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, reli-
giosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contempo-
râneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências 
nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, iden-
tificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e 
considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas 
e tecnológicas.
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e so-
ciais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.
(EM13CHS206) Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distri-
buição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das trans-
formações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos 
e rurais) e contextos.
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geo-
gráficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais.
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas 
de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o 
respeito às diferenças e às liberdades individuais.
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, 
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos.
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e 
tecnológicas no mundo contemporâneo, e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e 
culturas.
(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, 
identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas 
diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de 
cada indivíduo.
(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, 
mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, 
justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
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Apresentação

Esta obra tem como objetivo fundamental oferecer a possibilidade de um trabalho renovado na área de Ciên-
cias Humanas levando em conta as diretrizes expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa 
propor um grande processo de renovação, na medida em que abandonamos a perspectiva estritamente discipli-
nar para construir uma proposta pedagógica que tem como foco a área de Ciências Humanas como um campo 
de conhecimento mais amplo, agora denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mudança de obras 
disciplinares para área do conhecimento implica a criação de obras que não são a simples soma ou justaposição 
de disciplinas, mas a construção de propostas interdisciplinares que levem em conta os conhecimentos de cada 
disciplina para realizar uma análise de contextos sociais em diferentes tempos e espaços. 

Para possibilitar a aprendizagem dos estudantes, é preciso levar em conta as expectativas, ansiedades e incer-
tezas dos jovens em processo de formação, assim como as questões que os mobilizam. Trata-se certamente de um 
caminho de mão dupla, um processo de ressignificação de ideias, de interação e troca entre professores e alunos.

Para se aproximar do contexto das diferentes juventudes, vemos a necessidade de constituir um ensino con-
textualizado, que é aquele que possibilita construir as aprendizagens inserindo os conteúdos na realidade vivida. 

Para constituir esta proposta pedagógica, nossa principal ferramenta de trabalho é o texto, que pode se apre-
sentar em diferentes linguagens: o artigo jornalístico, o texto literário, o poema, o ensaio, mas também a imagem, 
a propaganda, a pintura, a história em quadrinhos, a tabela, o gráfico e os objetos da cultura material. Todos po-
dem ser considerados textos que precisam ser “lidos” e interpretados. Mas quando lemos um texto sem a familia-
ridade com o gênero, sem ter domínio de habilidades de leitura e com pouca inserção nas práticas de letramento, 
certamente haverá grande dificuldade em construir uma interpretação e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens, pois precisam ser observadas de forma reflexiva para que pos-
samos extrair suas ideias. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, não podemos apenas passar os olhos apressa-
damente sobre ela, como acontece muitas vezes no nosso cotidiano saturado de imagens. Vale lembrar que todas 
as diferentes linguagens podem ser fontes de conhecimento para a área de Ciências Humanas. Ao analisar uma 
propaganda de televisão, por exemplo, é possível refletir sobre a importância do consumismo para certos grupos 
sociais no mundo capitalista. Assim, destacamos aqui a preocupação de propor uma obra em que os muitos textos 
que nos ajudam a ler e interpretar o mundo em que vivemos estejam presentes para que os conhecimentos da área 
de Ciências Humanas possam ser aprendidos. Entretanto, esse aprendizado só ocorrerá se nós, como educadores, 
nos desafiarmos a propor o diálogo com os muitos textos inseridos na obra. Ler neste caso significa não apenas 
obter informações, mas ser capaz de compreender as intenções do autor, as ideias que pretende comunicar, iden-
tificar os argumentos e ser capaz de desenvolver argumentos próprios para concordar ou discordar tendo em vista 
também seus referenciais, conhecimentos e a realidade em que se vive.

Assim, para os autores, o conteúdo desta obra é tudo aquilo que se relaciona com o processo de aprendiza-
gem, no seu sentido mais amplo. Significa colocar em destaque todos os pilares que constituem a sociedade em 
que vivemos. Mas também são conteúdos fundamentais: aprender a observar, produzir e interpretar textos diver-
sos; saber comparar, pesquisar, analisar, sintetizar e transferir conhecimentos. Também é parte do conteúdo ser 
capaz de formular opiniões, argumentar e refletir acerca da realidade, tendo como referência os eventos sociais, 
históricos e o conhecimento produzido pelas disciplinas que compõem a área. 

Já é tempo de formar alunos que sejam capazes de mais do que apenas reproduzir conhecimentos prontos. 
Não se formarão pessoas críticas somente com textos de autores críticos, é preciso um método que favoreça o 
desenvolvimento de pessoas competentes, criadoras e reflexivas, capazes de organizar informações e produzir 
ideias próprias.



Sumário

1. A BNCC e a especificidade da área de Ciências Humanas ...................................................................... 149

2. Organização e funcionamento da obra ................................................................................................. 152

2.1. Seções da obra .............................................................................................................................. 152

2.2. Possibilidades de organização do tempo de trabalho com cada um dos capítulos ........................... 154

3. O trabalho com competências e habilidades na obra em uma perspectiva interdisciplinar ...................... 154

4. O trabalho organizado por áreas de conhecimento e as disciplinas da área  
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas .............................................................................................. 156

4.1. As disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ...................................................... 158

5. As juventudes do século XXI e a construção de uma proposta de trabalho para  
o Ensino Médio na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ......................................................... 161

6. O processo de avaliação na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ............................................ 163

Referências .................................................................................................................................................. 164

Capítulo 1 . ................................................................................................................................................ 166

Capítulo 2 ............................. ...................................................................................................... .....................184

Capítulo 3 ....................... .................................................................................................................................198

Capítulo 4 .................... ...................................................................................................... ..............................210

Capítulo 5 .................. .................................................................................................... .................................222

Capítulo 6 ................. ..................................................................................................... .................................244



149MANUAL DO PROFESSOR

1. A BNCC e a especificidade da 
área de Ciências Humanas

A obra da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas foi produzida e estruturada de acordo com 
a proposta do novo Ensino Médio pela Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, assim como também se 
apropriou das novas Diretrizes Curriculares Nacionais – 
DCN, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. 

Prevista pela LDB e incorporada pela BNCC do Ensino 
Médio, última etapa da educação básica, o currículo foi 
organizado em quatro áreas de conhecimento. Dentre 
as quatro áreas de conhecimento contempladas, encon-
tramos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
que comporta os conteúdos disciplinares de Filosofia, 
Geografia, História e Sociologia. A BNCC é um docu-
mento de caráter normativo que definiu o que nomeou 
aprendizagens essenciais, para a superação de políticas 
educacionais fragmentadas, e se propõe a equacionar 
conteúdos fundamentais que devem ser ensinados em 
todo o território brasileiro. De acordo com esses docu-
mentos oficiais, a divisão por áreas de conhecimento, 
não necessariamente, exclui as disciplinas e seus objetos 
específicos de estudo, mas, sim, busca a integração e o 
fortalecimento das relações existentes entre elas. Como 
você poderá conferir ao ler os capítulos desta coleção, 
os conteúdos disciplinares frequentemente presentes 
nos cursos de Ensino Médio não deixaram de existir, 
mas passaram a ser tratados em uma perspectiva inter-
disciplinar e temática, a qual deve tornar possível que 

[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabele-
cer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de 
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, ele-
mento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção 
de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define ha-
bilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias 
próprios dessa área. As operações de identificação, seleção, 
organização, comparação, análise, interpretação e compreen-
são de um dado objeto de conhecimento são procedimentos 
responsáveis pela construção e desconstrução dos significa-
dos do que foi selecionado, organizado e conceituado por um 
determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo, 
um lugar e uma circunstância específicos (BNCC, p. 561-562).

Com base nesses princípios, a BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe

[...] tematizar e problematizar algumas categorias da área, 
fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espa-
ço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, 
Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada uma delas pode 
ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz das es-
pecificidades de cada região brasileira, de seu território, da 
sua história e da sua cultura (BNCC, p. 562).

Tendo em vista essas categorias, definimos eixos 
prioritários para cada um dos 6 volumes, sem, no en-
tanto, considerar que elas serão discutidas apenas em 
um volume, uma vez que podem ser retomadas em 
outros eixos e conteúdos.

Um dos livros coloca como tema central explorar o 
significado da vida em sociedade, pois, para além das 

individualidades, os sujeitos se constituem como tal 
por viverem também em um tempo e em um espaço, 
os quais não os determinam, mas também não é pos-
sível compreender os indivíduos sem fazer referência 
ao seu contexto social. Trata-se de um aprendizado 
fundamental: compreender a realidade tendo em vista 
a análise da sociedade em que estamos inseridos. O 
modo como vivemos também não é uma herança da 
natureza, mas algo que desenvolvemos ao longo da 
vida com base no que a vida em sociedade nos ensina 
tendo em vista uma cultura.

Essa perspectiva está em consonância com o que 
propõe a BNCC como categorias da área a serem pro-
blematizadas, em especial, as categorias Indivíduo, 
natureza, sociedade, cultura e ética. 

Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo es-
tabelece relações e interações sociais com outros indivíduos, 
constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao 
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma, 
produz conhecimento e saberes, com base em alguns proce-
dimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto 
físico-materiais como simbólico-culturais. A forma como dife-
rentes povos e sociedades estruturam e organizam o espaço 
físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por 
exemplo, reconhecer a influência que esses aspectos exercem 
sobre os diversos modos como esses grupos estabelecem 
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas am-
bientais resultantes dessas interferências (BNCC, p. 565).

Os capítulos deste volume destacam as diferentes 
experiências de vida em sociedade. Iniciamos com o 
estudo da ciência e tecnologia e sua imbricação com 
a vida social. Se, por um lado, a ciência é um produto 
cultural e visa atender às reais necessidades materiais 
da sociedade na qual está inserida, não devemos es-
quecer suas relações com a estrutura de poder e as 
demais dimensões sociais e políticas da sociedade em 
que vivemos. O capítulo 2 refere-se especificamente 
às relações intrínsecas entre indivíduo e sociedade. 
Todo indivíduo, desde o nascimento, está inserido 
numa rede de relações: a começar pelas redes fami-
liares, depois a da escola e, com o passar do tempo, a 
integração em outras redes: a de amizades, trabalho, 
política, religião etc. A integração nessas redes ativa 
o processo de socialização, pelo qual aprendemos e  
passamos a adotar valores, visões de mundo, com-
portamentos, hábitos, crenças. O capítulo 3 trata das 
interações entre sociedade e natureza, propondo o re-
conhecimento de fenômenos naturais e de ações hu-
manas que podem provocar impactos e alterações no 
meio ambiente e, a partir da análise desses processos, 
estimulando reflexões sobre as potenciais consequên-
cias para a dinâmica da natureza e para a qualidade 
de vida das pessoas. O capítulo 4 realiza uma leitura 
histórica do processo de formação das primeiras so-
ciedades humanas. Leva em conta o próprio processo 
de sedentarização e formação das primeiras cidades e 
também a maneira como as sociedades e as relações 
de poder se constituíram na Antiguidade. O capítulo 5 
problematiza as dinâmicas de produção e de consumo 
das sociedades capitalistas, instigando os estudantes a  
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repensarem sua própria relação com o mundo do con-
sumo – ou seja, de desejo pela acumulação irrestrita de 
mercadorias e de hierarquização social por meio dos 
bens e produtos consumidos –, bem como a se posicio-
narem diante das consequências ambientais provocadas 
por tal modelo de organização social. O último capítulo 
analisa como o desenvolvimento das sociedades huma-
nas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provo-
cado alterações significativas no planeta.  Procura iden-
tificar as ações antrópicas que têm causado impactos 
preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo. 

Outro volume coloca em foco as cidades, que se 
constituíram historicamente como o espaço das trocas, 
das relações comerciais, da vida política e cultural. Viver 
na cidade é viver coletivamente, estar em constante tro-
ca; daí ser considerada um espaço de negociação polí-
tica. No processo de constituição histórica das cidades, 
o domínio sobre o território depende também das rela-
ções políticas. Ao colocar a cidade como tema central, a 
obra se propõe a problematizar as diferentes temporali-
dades presentes em um mesmo espaço e a comparar as 
diferentes organizações sociais buscando semelhanças e 
diferenças, mudanças e rupturas estabelecidas ao longo 
do tempo, não se limitando à dimensão cronológica. 

A BNCC para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas considera que:

Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências 
Humanas porque permitem identificar contextos, sendo ca-
tegorias difíceis de se dissociar. No Ensino Médio, a análise 
de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas 
torna possível compará-los, observar suas semelhanças e 
diferenças, assim como compreender processos marcados 
pela continuidade, por mudanças e por rupturas. 

[...]
No espaço (em um lugar) se dá a produção, a distribuição e 

o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos de diver-
sas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações 
de trabalho, com ritmos e velocidades variados (BNCC, p. 563).

O primeiro capítulo analisa os desafios enfrentados 
pela cidade em sua dinâmica de constituição no contexto 
contemporâneo. Esses desafios serão estudados a par-
tir da investigação conceitual de o que seria uma cida-
de ideal. No capítulo 2 estudamos as cidades medievais 
europeias e o processo de constituição das sociedades 
capitalistas. No mundo medieval europeu, por um perío-
do, a vida rural passou a ter grande importância e a vida 
urbana sofreu considerável redução. Na Baixa Idade Mé-
dia, vê-se um processo de reorganização e crescimento 
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio. 
Nesse contexto, procuramos discutir a organização da 
vida econômica e do cotidiano dessas cidades em que o 
universo cristão tem grande força política e regula a vida 
social. Com a formação do Estado moderno tornaram-se 
importantes as ideias de pátria, nação e território nacio-
nal, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do 
poder constituído. Ao lado desses elementos está o pró-
prio desenvolvimento do capitalismo, que desde fins da 
Idade Média vem se constituindo como estrutura econô-
mica, mas que só ganhou vigor a partir da crise do século 
XIV na Europa. Constituem-se assim rupturas no que se 

refere à lógica da vida econômica, no mundo do trabalho 
e na organização da vida cotidiana. Contudo, a criação 
do mundo moderno não significou a negação absoluta 
do mundo medieval, que continuou a se fazer presente 
em muitos aspectos nas cidades modernas. O capítulo 
3 aborda o impacto da industrialização para a vida nas 
cidades, e as novas dinâmicas de trabalho impostas pela 
industrialização, que vão provocar também movimentos 
de resistência pela luta de direitos. O capítulo 4 retoma 
o mundo contemporâneo e os diversos significados de 
viver na cidade, evidenciando que há diferentes sentidos 
que damos aos lugares dentro de uma mesma cidade. O 
capítulo 5 busca destacar como se dá a imbricação da 
dimensão espacial e social em meio urbano, mais precisa-
mente a inter-relação entre território e desigualdades, já 
que segregação sócio-espacial e gentrificação são carac-
terísticas largamente compartilhadas por cidades brasilei-
ras e latino-americanas. Por fim, o capítulo 6 tem como 
tema central as dinâmicas urbanas, suas funções, trans-
formações e temporalidades.

Há ainda o volume que trabalha com as categorias 
território e fronteiras destacadas na BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O sentido de terri-
tório e as fronteiras estabelecidas se relacionam também 
com as disputas pelo poder e pela riqueza, que, por sua 
vez, se relacionam com as formas de dominação cultural. 
Assim, podemos analisar a conquista europeia da Améri-
ca, mas também as disputas por territórios na contempo-
raneidade, que obrigam muitos a abandonarem sua terra 
natal, como expressão dessas disputas considerando as 
suas especificidades históricas. Conforme a BNCC:

Território é uma categoria usualmente associada a uma 
porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e 
suporte para nações, estados, países. É dele que provêm ali-
mento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções 
de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites polí-
ticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo, 
portanto, esquemas abstratos de organização da realidade. 
Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição, 
administração e soberania, dimensões que expressam a di-
versidade das relações sociais e permitem juízos analíticos.

Fronteira também é uma categoria construída historica-
mente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras, 
formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto 
com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a 
formação dos Estados Nacionais e os processos de globaliza-
ção problematizam a discussão sobre limites culturais e fron-
teiras nacionais. Os limites, por exemplo, entre civilização e 
barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos 
considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta. 
Povos com culturas e saberes distintos em muitos casos fo-
ram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agra-
var conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos, 
favorecer ou impedir a integração territorial de populações 
com identidades semelhantes (BNCC, p. 564).
O primeiro capítulo do livro tem como objetivo dar 

início à discussão que permeará todo o volume: o papel 
dos Estados na construção dos territórios e fronteiras, 
na medida em que esses conceitos se tornaram funda-
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mentais para concepção moderna de país. O capítulo 2 
busca refletir sobre as complexidades e dificuldades no 
encontro com o outro, daqueles que atravessam as fron-
teiras e vão buscar um lugar em outro país. Encontro em 
um sentido amplo, não só individual, mas em termos 
coletivos, históricos, territoriais, sociais, políticos e eco-
nômicos. O capítulo 3 analisa os primeiros séculos da 
história de formação do território brasileiro, integrado 
ao império português, colocando em evidência os con-
flitos e lutas entre os povos indígenas e os europeus na 
disputa pelo território e a dominação cultural imposta 
pelos europeus. Em continuidade ao processo de do-
minação e conquista das terras brasileiras, o capítulo 4 
conceitua a escravidão em diferentes períodos históri-
cos, a partir do estudo de sociedades que conceberam a 
condição de escravo e constituíram regimes de trabalho 
escravista. Destaca a imigração forçada dos africanos 
trazidos ao Brasil pelo comércio internacional de escra-
vizados, retirados de suas culturas. O capítulo 5 trata 
das populações tradicionais existentes no Brasil e suas 
reivindicações pelo reconhecimento e proteção de seus 
territórios. Ele está mais concentrado em torno do caso 
dos povos indígenas e quilombolas, de sua mobilização 
social pelos direitos territoriais e das iniciativas legais do 
Estado brasileiro em fazer respeitá-los, notadamente a 
partir da Constituição Federal de 1988. Por fim, o capí-
tulo 6 analisa as transformações do território brasileiro e 
alguns dos principais conflitos e disputas que envolvem 
sua ocupação atual por diferentes agentes territoriais. 

A política e o trabalho são categorias estruturantes 
da vida social que estão presentes de modo central em 
outro livro da coleção. O trabalho é compreendido aqui 
não apenas no que se refere às atividades profissionais, 
mas a todo processo de organização da vida social que 
exige dos indivíduos mobilizar recursos para fazer com 
que seja possível garantir a sobrevivência de si mesmo 
e dos outros. Já a política refere-se às disputas que en-
volvem os diferentes grupos sociais pela obtenção de 
riquezas e pelo domínio dos espaços de poder. 

A política é entendida enquanto ação e inserção do in-
divíduo na pólis, na sociedade e no mundo, incluindo o vi-
ver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem 
comum e do público, dos regimes políticos e das formas de 
organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas 
em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do 
Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia inter-
ferindo nas formas de organização da sociedade são alguns 
dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.

[...]
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes 

dimensões – filosófica, econômica, sociológica ou históri-
ca: como virtude; como forma de produzir riqueza, de do-
minar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou 
como forma de alienação. Ainda é possível falar de traba-
lho como categoria pensada por diferentes autores: traba-
lho como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista 
(Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo 
na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como 

de integração social (Émile Durkheim). [...] Seja qual for o 
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é 
importante destacar a relação sujeito/trabalho e toda a sua 
rede de relações sociais (BNCC, p. 567-568 ).
No capítulo 1 serão analisados os princípios gerais que 

sustentam a doutrina liberal com base na obra do inglês 
John Locke, um dos criadores do liberalismo. Propõe-se 
também o estudo dos desdobramentos dessa doutrina 
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas 
transformações das formas de governo. O segundo ca-
pítulo tem como foco a Revolução Francesa, que rompeu 
com as estruturas sociais e a organização do poder políti-
co, repercutindo em outros países da Europa, da América 
e em outras partes do mundo. Já no capítulo 3 serão in-
vestigadas as relações entre as mulheres e o universo do 
trabalho, abordando e problematizando as diferentes for-
mas de inserção feminina no emprego remunerado, bem 
como as imposições históricas do trabalho doméstico às 
mulheres, a desvalorização das profissões consideradas 
femininas e as desigualdades que advêm do modo como 
nossa sociedade se organizou. Já no capítulo 4 conhe-
ceremos pensadores e movimentos sociais contrários ao 
capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e quais foram os 
resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso, 
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anar-
quismo e do socialismo, bem como as experiências po-
líticas de países que fizeram revoluções socialistas, como 
a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. O quinto 
capítulo propõe o estudo de diversos aspectos relaciona-
dos à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na 
organização das sociedades. O último capítulo propõe a 
reflexão sobre os impactos da tecnologia em nossa vida, 
com base no papel que a manipulação de dados e de 
informações pessoais tem assumido na gestão da cultura, 
do trabalho e da política.

Os processos de ruptura e conflitos são o principal 
foco do volume que trata de várias transformações po-
líticas, sociais e também no campo da cultura. O livro 
tem especial ênfase na história brasileira e nos vários 
processos de transformação ocorridos entre os séculos 
XIX e XX levando em conta as relações sociais que se 
constituíram historicamente nesta sociedade. O livro 
vem a atender o que está indicado na BNCC para o 
Ensino Médio, ao considerar que é proposta da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente 
no que se refere às categorias de tempo e espaço ao

Analisar, comparar e compreender diferentes socieda-
des, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento 
no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as 
razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor 
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou 
no contexto mundial são algumas das aprendizagens pro-
postas pela área para o Ensino Médio.

[...] Espaço está associado aos arranjos dos objetos de diver-
sas naturezas e, também, às movimentações de diferentes 
grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos, 
disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) 
ou dominações (BNCC, p. 563).
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O capítulo 1 trata das relações de poder presentes 
nas sociedades em uma perspectiva histórica e filosófica, 
incluindo as relações de dominação, servidão, o sentido 
de liberdade e as formas de autoritarismo que se con-
trapõem à constituição de sociedades democráticas.  
O capítulo 2 analisa os processos de ruptura com a domi-
nação colonial na América, levando em conta os projetos 
de sociedade que se constituíram a partir dos grupos so-
ciais e políticos que lideraram esses processos. O capítu-
lo 3 retoma os vários movimentos de resistência que se 
constituíram no Brasil entre o império e a república em 
um contexto marcado por uma estrutura de poder auto-
ritário que reprimia duramente as manifestações popula-
res. Foram muitas as tentativas de transformação política 
e social duramente reprimidas pelas forças do governo. O 
capítulo 4 abre espaço para analisar as Guerras Mundiais 
e seus impactos para o Brasil, uma vez que o nazifascismo 
terá influência na organização do poder no Brasil, ocor-
rendo também uma forte reorganização da geopolítica 
mundial. Os capítulos 5 e 6 tratam da sociedade brasileira 
no período Vargas e durante a ditadura militar, colocan-
do em evidência as disputas pelo poder, em especial o 
processo de alternância entre períodos democráticos e 
ditatoriais, fazendo com que vários movimentos de resis-
tência se constituam neste período. 

Há ainda o volume que analisa diferentes contextos 
sociais e históricos para refletir sobre as diferentes di-
mensões e sentidos da cultura na organização e consti-
tuição das sociedades, sempre destacando a diversidade 
que resulta muitas vezes em disputas e conflitos. Cha-
ma a atenção que a referência ao tema da cultura está 
presente na descrição das várias categorias incluídas na 
BNCC como centrais para a área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. Conforme a BNCC, a categoria cultura 

[...] remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em 
um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi 
apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciên-
cias Humanas compreendem a cultura a partir de contribui-
ções de diferentes campos do saber. O caráter polissêmico da 
cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a 
partir de códigos de comunicação e comportamento, de sím-
bolos e artefatos, como parte da produção, da circulação e 
do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida 
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, ru-
rais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e, 
dessa forma, são produtores e produto das transformações 
culturais e sociais de seu tempo (BNCC, p. 566).

O capítulo 1 discute o conceito de cultura trabalhando 
com as noções de homogeneidade e diversidade, consi-
derando que cada sociedade produz sua própria cultura 
e é reflexo dela. As diferentes culturas promovem a di-
versidade e a riqueza de um povo segundo a sociedade 
e o tempo. O capítulo analisa também as relações entre 
natureza e cultura e suas implicações para o meio am-
biente. O capítulo 2 trata a cultura como um elemento re-
lacional, vivo e dinâmico da vida humana, que está aberto 
às transformações ao longo do tempo. Compreende a 
cultura como alteridade, problematizando as teorias ra-

cistas que fundamentaram práticas de violência ao longo 
da história e as diferentes manifestações contemporâneas 
do etnocentrismo. O capítulo 3 traz a história das cultu-
ras africanas como constitutivas da formação da cultura 
brasileira. Identifica permanências das culturas africanas 
na cultura brasileira e discute também os conflitos cul-
turais que se constituíram em uma estrutura social que 
tem o racismo como um de seus pilares de diferenciação 
social. O capítulo 4 retoma a história da Amazônia, espe-
cificando as lutas e conflitos presentes na região levando 
em conta também a diversidade cultural relacionada à 
presença de diversos povos indígenas que sofreram, des-
de o período colonial, com a imposição de um modelo 
cultural imposto pelos europeus, que também tomaram 
grande parte de suas terras. No capítulo 5 são apresenta-
dos exemplos de projetos e iniciativas que, alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela 
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos 
principais problemas do Brasil e do mundo hoje. Dessa 
forma, o capítulo coloca lado a lado a questão cultural, 
com o tema da diversidade e da conservação ambiental. 
O capítulo 6 trata da chamada nova ordem mundial, que 
expressa o resultado das tramas e embates geopolíticos 
que nos permitem vislumbrar as tensões entre a tentativa 
de monopólio do poder internacional exercido por uma 
única superpotência, os Estados Unidos, e os outros pro-
tagonistas mundiais, como China, Rússia e os países euro-
peus. Nessas disputas, coloca-se também como questão 
a supremacia e o domínio cultural.

2. Organização e funcionamento 
da obra

A obra está organizada em um fluxo contínuo que 
combina textos e imagens que conduzem a narrativa 
didática dos temas de cada capítulo por meio de se-
ções com atividades reflexivas a partir de diferentes 
linguagens e gêneros discursivos.  Os textos didáticos 
fazem frequentemente citações de autores reconhe-
cidos na área de Ciências Humanas na perspectiva de 
colocar os estudantes em contato com pesquisadores 
e textos acadêmicos produzidos na área.

Deve-se mencionar ainda que não há uma se-
quência preestabelecida para o uso de cada um dos 
módulos da coleção. Cabe ao grupo de professores 
estabelecer quais módulos usar em qual ordem. 

2.1. Seções da obra
Ler documento/canção/texto jornalístico/
poema/dados estatísticos/ imagem/ 
documento visual/paisagem/mapa/
diagrama

A leitura é parte constitutiva do trabalho na área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não é possível 
avançar na aprendizagem na área se o estudante não tem 
familiaridade com os gêneros de textos que enfrenta nem 
domínio de habilidades de leitura, e tem pouca inserção 
nas práticas de letramento. Sem isso, certamente haverá 
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grande dificuldade em construir uma interpretação, cons-
truir conceitos e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens que 
também são textos que precisam ser lidos em uma pers-
pectiva multimodal. As imagens, por exemplo, precisam 
ser observadas de forma reflexiva para que possamos ex-
trair suas ideias e compreender as intenções do autor. As 
muitas atividades propostas nesta seção vão utilizar tex-
tos em diferentes linguagens propondo o trabalho com 
habilidades como comparar, observar, analisar e produzir 
reflexões diversas com base na leitura e no diálogo entre 
o grupo de estudantes e o professor.

Ponto de vista
Todo trabalho acadêmico está fundamentado no prin-

cípio da dissertação, ou seja, é possível defender um ponto 
de vista, uma opinião, desde que com base em argumen-
tos. Esse princípio vale também para os debates políticos, 
textos jornalísticos e até mesmo para um diálogo informal. 
Sendo assim, essa seção privilegia textos de autores que 
defendem claramente um ponto de vista, expondo seus 
argumentos. Em alguns casos, há diferentes pontos de 
vista, e eles podem ser bastante polêmicos. O aluno de-
verá, primeiramente, ser capaz de identificar as opiniões e 
os argumentos. Em seguida, deverá elaborar uma opinião 
própria, concordando ou discordando do autor, apresen-
tando novos argumentos com base no que já foi trabalha-
do, em uma pesquisa ou na experiência pessoal.

Narrativas
A seção traz textos de pessoas que contam algo rela-

cionado ao tema do capítulo, permitindo uma discussão 
inicial acerca do que vai ser problematizado no capítu-
lo. Em especial, trata-se de um depoimento que traz a 
concretude daquilo que será objeto de discussão. É a 
história de alguém que conta como era viver naquele 
contexto, dando uma dimensão bastante real do proble-
ma. Em alguns capítulos, realizamos a conexão destes 
depoimentos com conteúdos mais conceituais trabalha-
dos ou ainda em alguma outra seção, como é o caso de 
Releitura, presente no final da maioria dos capítulos. 

Pesquisa
A pesquisa no âmbito escolar coloca a possibilidade 

de o estudante ser introduzido na metodologia para a 
pesquisa na área, além de permitir que os jovens não 
sejam apenas receptores de informações prontas, mas 
possam ter um papel ativo na construção do conheci-
mento, trazendo novos elementos e ideias para a re-
flexão junto ao professor e aos colegas. As propostas 
apresentam roteiros com um passo a passo para os 
estudantes na perspectiva de oferecer o caminho para 
que uma determinada estratégia de pesquisa tenha 
maior rigor metodológico. Nas propostas apresenta-
das serão solicitados: levantamento de dados quanti-
tativos, pesquisa bibliográfica, estudo qualitativo com 
grupo focal, pesquisa envolvendo construção de ques-
tionário e definição de amostra, além de análise de mí-
dias sociais. É essencial que o trabalho de pesquisa seja 

acompanhado pelo professor, mas é preciso garantir 
também que serão elaboradas conclusões próprias dos 
estudantes baseadas nos dados levantados em campo. 

Pare e Pense
Esta seção aparece junto aos textos explicativos dos 

temas dos capítulos. Serve como um apoio para a leitura 
do texto, sendo propostas questões que não se limitem 
à identificação de informações do texto, mas que permi-
tam refletir e realizar extrapolações em relação ao que 
está sendo discutindo, realizando, na medida do possí-
vel, relações com o contexto vivido. É importante nesta 
seção promover o diálogo coletivo com a turma, compa-
rando as respostas e criando uma reflexão coletiva sobre 
os possíveis significados daquele conteúdo e as diferen-
tes leituras realizadas. É importante também considerar 
que os textos podem sempre sugerir diferentes leituras e 
compreensões, sendo essencial os estudantes poderem 
manifestar sua leitura e comparar com as outras leitu-
ras para formular um pensamento próprio, indo além 
da simples acumulação e sobreposição de informações. 

Releitura
Esta seção é um esforço de síntese e elaboração de con-

clusões acerca dos temas relacionados ao mundo em que 
vivemos, à luz do que foi trabalhado ao longo do capítulo. 
Trata-se de verificar se as opiniões levantadas inicialmente 
foram reelaboradas e enriquecidas. Com isso, retoma-se o 
assunto estudado a partir de um tema e busca-se definir 
uma opinião, que não precisa ser unânime nem monopó-
lio do professor. Pode ser até coletiva, desde que discutida 
em classe e fruto de um consenso, mas é possível também 
apresentar divergências, se forem fundamentadas em ar-
gumentos. Nesta seção vislumbram-se ainda possíveis so-
luções e encaminhamentos práticos. Aqui será importante 
a elaboração de textos dissertativos, assim como a utiliza-
ção de outras linguagens: exposição oral, trabalhos com 
artes plásticas, literatura, quadrinhos  etc.

Enem
A ênfase desta seção é o trabalho com questões do 

Enem. Contudo, não é objetivo da obra apenas selecio-
nar baterias de testes. As questões devem ser trabalhadas 
como textos, ou seja, precisam ser lidos, entendidos e in-
terpretados. Com isso, o que se pretende é instrumenta-
lizar o aluno para que possa responder a questões desses 
concursos, chamando a atenção para as especificidades 
de cada instituição na elaboração das questões. A escolha 
do Enem, e não de outros vestibulares, relaciona-se com o 
fato de que esse exame tem caráter nacional e se relaciona 
diretamente com a BNCC, uma vez que sua construção 
também leva em conta as orientações da BNCC.

Ler, assistir, navegar
Consiste na indicação de livros, artigos, filmes, 

documentários e sites que podem ampliar os concei-
tos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acom-
panhado de um pequeno texto informativo sobre o 
conteúdo da obra. 
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2.2.  Possibilidades de organização do 
tempo de trabalho com cada um 
dos capítulos

A organização do tempo depende, evidentemente, 
da quantidade de aulas semanais atribuídas para as au-
las de Ciências Humanas em cada um dos anos letivos 
do Ensino Médio em uma determinada rede de ensino 
ou escola. 

Cada volume da obra está organizado em 6 capí-
tulos que incluem textos, imagens, mapas, infográficos 
e diversas atividades, além de sugestões de leitura, fil-
mes e sites. 

Ao trabalhar a obra, não é necessário que se siga 
a ordem dos capítulos tal qual está indicada no livro, 
pois um planejamento conjunto dos professores da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode decidir 
trabalhar os capítulos em outra ordem ou de forma si-
multânea. O essencial é que existam espaços de plane-
jamento conjunto dos professores da área para que seja 
possível organizar um roteiro de trabalho coerente do 
ponto de vista pedagógico e também com relação à se-
leção de capítulos e atividades a serem trabalhadas por 
cada professor da área. 

Consideramos que seja possível trabalhar um vo-
lume em um semestre, caso a área tenha uma carga 
horária aproximada de 4 aulas por semana e exista um 
planejamento realizado com bastante sintonia entre os 
professores da área. 

É importante salientar que a proposta da obra im-
plica destinar tempo da aula para que se possa pro-
blematizar e discutir os textos e atividades com os 
estudantes, não limitando o trabalho a simples leitura 
ou execução mecânica das atividades. Deve haver es-
paço para debates, para discutir diferentes opiniões e 
construir respostas com base nas várias intervenções e 
reflexões realizadas no coletivo. 

As atividades de pesquisa exigem um planejamen-
to específico, uma vez que, muitas vezes, são reali-
zadas em um percurso mais longo com várias etapas 

de trabalho, incluindo uma fase de problematização, 
pesquisa de campo e produção de resultados.

3. O trabalho com competências 
e habilidades na obra em uma 
perspectiva interdisciplinar

Na BNCC, competência é definida como 

[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedi-
mentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocio-
nais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho (BNCC, p. 8).

Ainda conforme o documento:

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que 
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que 
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a 
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para 
a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se 
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) (BNCC, p. 8).

As competências no âmbito da BNCC destacam o 
sentido de mobilizar conhecimentos para enfrentar as 
demandas da vida cotidiana, seja no campo da cida-
dania, seja no campo do mundo do trabalho. Na com-
petência 1, por exemplo, os conhecimentos histórico, 
social e cultural têm como finalidade contribuir para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. O mesmo ocorre na competência 5, que se 
refere às tecnologias digitais de informação e comu-
nicação, que precisam ser compreendidas e utilizadas 
no exercício do protagonismo e da autoria na vida pes-
soal e coletiva. Também a competência 7 explicita que 
aprender a argumentar com base em fatos e dados é 
essencial para promover os direitos humanos, a cons-
ciência socioambiental e o consumo responsável.

Essas competências estão presentes na obra nos di-
ferentes livros e capítulos, nos quais se indicam as com-
petências gerais que serão foco específico de atenção.

COMPETÊNCIAS GERAIS da EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológi-
cas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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 5.   Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e ex-
periências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.

 7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

 8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.

  9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

global”. O mesmo ocorre na competência 5, em que 
se propõe identificar e combater as várias formas de in-
justiça. Ou ainda na competência 6, que coloca como 
foco a possibilidade de ampliar o exercício da cidadania.

Tais proposições criam a necessidade de uma abor-
dagem bastante específica em cada um dos volumes, 
pois não se trata apenas de compilar um conjunto de 
conhecimentos enciclopédicos consagrados em cada 
uma das disciplinas da área. O essencial é construir uma 
problematização reunindo conhecimentos das quatro 
disciplinas convidando o estudante a ter uma postura 
ativa na realização do trabalho escolar, de modo que 
ao final deste processo ele não tenha apenas acumu-
lado informações, mas desenvolvido capacidades para 
constituir-se como cidadão que toma decisões e ex-
pressa opiniões e ideias na vida social. Assim, as ideias 
filosóficas, os conhecimentos históricos, geográficos e 
as análises sociológicas são o ponto de partida para a 
formação de um cidadão crítico, capaz de desenvolver 
argumentos com base em fatos e dados. 

Além das competências gerais, temos as competên-
cias específicas para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para o Ensino Médio. Elas se constituem como 
pilar da organização dos capítulos em cada um dos livros. 
Logo no início de cada capítulo indicamos quais são as 
competências específicas nele trabalhadas, sendo que 
nas atividades são indicadas as habilidades relacionadas a 
cada uma das competências indicadas. 

Conforme indica o quadro abaixo, com as compe-
tências específicas e seu detalhamento, também neste 
caso está sendo valorizada a capacidade de mobilizar 
conhecimentos para enfrentar situações do cotidiano. 
Coloca-se como centro a ampliação do repertório e o 
desenvolvimento de metodologias e conhecimentos 
que possam contribuir para uma leitura crítica da vida 
social, como ocorre na competência 3, por exemplo, em 
que se propõem “alternativas que respeitem e promo-
vam a consciência, a ética socioambiental e o consu-
mo responsável em âmbito local, regional, nacional e 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO MÉDIO (BNCC)

Competência específica Detalhamento

1

Analisar processos políticos, econô-
micos, sociais, ambientais e culturais 
nos âmbitos local, regional, nacional e 
mundial em diferentes tempos, a partir 
da pluralidade de procedimentos epis-
temológicos, científicos e tecnológicos, 
de modo a compreender e posicionar-
-se criticamente em relação a eles, con-
siderando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argu-
mentos e fontes de natureza científica.

• Ampliar as capacidades dos estudantes de elaborar hipóteses e compor ar-
gumentos com base na sistematização de dados; 

• compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para 
discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis à emergência de 
matrizes conceituais dicotômicas (modernidade/ atraso, Ocidente/Oriente, 
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de 
modo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade;

• operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identi-
dade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e 
narrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.



156 MANUAL DO PROFESSOR

2

Analisar a formação de territórios e 
fronteiras em diferentes tempos e es-
paços, mediante a compreensão das 
relações de poder que determinam as 
territorialidades e o papel geopolítico 
dos Estados-nações.

Comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como 
também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Os ato-
res sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, em uma região, em 
um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes 
territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de negociação e 
conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade 
das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos popu-
lacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio 
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e 
da política na produção do espaço.

3

Analisar e avaliar criticamente as re-
lações de diferentes grupos, povos e 
sociedades com a natureza (produ-
ção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambien-
tais, com vistas à proposição de alter-
nativas que respeitem e promovam a 
consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, 
regional, nacional e global.

• Analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferen-
tes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas, quilombolas e 
demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas 
formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comerciali-
zação de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as 
relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e 
imaterial e suas linguagens. 

• Compreender os significados de objetos derivados da indústria cultural, os 
instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do 
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas 
tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.

4

Analisar as relações de produção, ca-
pital e trabalho em diferentes territó-
rios, contextos e culturas, discutindo o 
papel dessas relações na construção, 
consolidação e transformação das so-
ciedades.

• Compreender o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades, 
suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por 
uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.

• Utilizar indicadores de emprego, trabalho e renda sejam par favorecer a 
compreensão tanto da sociedade e suas implicações sociais quanto das di-
nâmicas de mercado delas decorrentes. 

• Investigar as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais com 
ênfase nas novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente 
em relação aos jovens e às futuras gerações.

5

Identificar e combater as diversas for-
mas de injustiça, preconceito e vio-
lência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

• Compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando 
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.), 
à cidadania e aos Direitos Humanos. 

• Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias da vida cotidiana, 
os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes e perce-
ber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes, 
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presen-
tes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.

6

Participar do debate público de forma 
crítica, respeitando diferentes posições 
e fazendo escolhas alinhadas ao exer-
cício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, cons-
ciência crítica e responsabilidade.

• Propõe que os estudantes percebam o papel da política na vida pública, 
discutam a natureza e as funções do Estado e o papel de diferentes sujeitos 
e organismos no funcionamento social, e analisem experiências políticas à 
luz de conceitos políticos básicos.

• A política deve ser explorada como instrumento que permite às pessoas 
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes 
posicionamentos em uma dada sociedade. 

• Espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado 
pelo respeito à liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e 
fortalece o exercício da cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.

4. O trabalho organizado por 
áreas de conhecimento e as 
disciplinas da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental e Médio, nos anos 1990, 
enfatizou que o ensino na área de Ciências Humanas 
não deveria se restringir a um modelo de ensino repro-
dutivo, que enfatizava a memorização e a informação 

de fatos, ignorando a experiência do estudante. Nessa 
forma de ensinar, o trabalho é centrado no professor; 
limitando-se a um monólogo. Busca-se, por sua vez, 
um modelo de ensino que pode ser denominado como 
produtivo, no qual a construção de conceitos leva em 
consideração a experiência do educando. O professor 
se torna o mediador do diálogo, o coordenador do tra-
balho que envolve pesquisa, reflexão, atividades cole-
tivas e a construção de uma opinião própria com base 
nas informações levantadas, nos argumentos trabalha-
dos. O conteúdo passa a ser, então, um meio para a 
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construção do conhecimento, fornecendo ingredientes 
para que o aluno se torne um adulto autônomo, capaz 
de tomar decisões, transformando-se, enfim, no sujei-
to do próprio processo histórico.

Em um passado recente, a informação era por si o 
principal instrumento do professor na elaboração de 
sua aula. Para os alunos, muitas vezes, a escola era pra-
ticamente a principal forma de exploração do mundo 
além das fronteiras familiares. Nesse período, a infor-
mação transmitida pelo professor era rica de sentido, 
uma vez que quase somente ele poderia trazê-la, pos-
suindo um significado em si. Tratava-se efetivamente 
de uma descoberta. No Brasil, o rádio começou a se 
popularizar nos anos 1930, e a televisão chegou ao país 
em 1950, mas só se tornou praticamente universal nos 
anos 1980. A internet só se tornou realidade para uma 
minoria da população nos anos 1990. 

O censo demográfico do IBGE, realizado no ano 
2010, indicava que 84,3% da população brasileira vi-
via nas cidades. Para perceber como são recentes essas 
mudanças, destacamos que em 1940 somente 31,4% 
da população vivia em cidades e que somente em 1970 
a população urbana ultrapassou a rural (IBGE. Anuário 
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1996. v. 3). Dessa 
forma, podemos nos referir à predominância da vida ur-
bana no Brasil há apenas pouco mais de quatro décadas.

No século XXI, a imensa maioria da população 
possui acesso à luz elétrica, o que possibilitou que, em 
2018, 96% dos brasileiros possuíssem ao menos uma 
televisão e 93% da população possuía um telefone ce-
lular. Além disso, 67% dos domicílios tinham acesso à 
internet conforme a pesquisa TICs Domicílios. 

Esses números nos fazem refletir sobre o que significa 
aprender e ensinar nessa sociedade tecnológica, na qual 
a informação não é universal, porém muito mais acessível 
que em nosso passado recente. Jornais distribuem gratui-
tamente, ou a um preço módico, fascículos de enciclopé-
dias que antes nos obrigavam a reunir muitas economias 
para adquiri-las. Sites gratuitos nos oferecem bibliotecas 
de informação que ocupariam salões inteiros e nos obri-
gariam a consultar fichários sem a agilidade dos sistemas 
de busca informatizados. Serviços de busca, como o 
Google, disponibilizavam ao internauta o acesso a mais 
de 1,7 bilhão de sites em 2020. Não há praticamente ne-
nhum assunto que não possa ser explorado com maior 
ou menor profundidade. Muitas informações nunca se-
riam encontradas se não fosse a internet.

Além disso, concorrem com o ensino formal das es-
colas os programas de televisão, programas de auditó-
rio, propagandas, vídeos do Youtube, enfim, imagens 
que constroem valores, ensinam maneiras de falar, di-
tam comportamentos e criam um ideal de futuro, ou 
seja, fazem parte do processo educacional informal.

Moradores de cidades do interior do Brasil podem 
hoje, ainda que geograficamente isolados, ter acesso a 
informações da mesma forma que um cidadão carioca, 
porto-alegrense, recifense ou paulistano, por exemplo. 

Voltemos, então, ao problema inicial: como educar 
alguém hoje somente com uma proposta pedagógica 
meramente informativa? Que significado isso produz 
em nossos adolescentes na área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas? Ela poderia funcionar há algumas dé-
cadas, quando apenas o professor detinha grande parte 
das informações, que abriam o horizonte dos alunos, 
transformando o conhecimento em algo significativo. Já 
na atualidade, algo que os alunos fazem com muita fa-
cilidade é “caçar” informação, até com mais habilidade 
do que aqueles que não nasceram na era da informação. 

Para os estudantes do século XXI, a narrativa so-
bre a chegada de Cabral ao litoral brasileiro não é uma 
história que só o professor pode contar. Há inúmeros 
sites, por exemplo, que mostram essa história de va-
riadas maneiras: por meio de vídeos, imagens, anima-
ções, textos jornalísticos, escolares e acadêmicos.

Isso não significa a redução ou desvalorização do 
papel do professor, mas uma mudança. O professor 
deixa de ser o único detentor da informação para ser o 
mediador de um processo permeado pela interativida-
de. Ele precisa analisar criticamente as inúmeras fontes 
de pesquisa e ajudar o aluno a escolher caminhos, ten-
do em vista o saber constituído da disciplina. Confor-
me Vani Moreira Kenski:

O excesso de informações nas redes implica a emergên-
cia de novos mediadores. No espaço educacional amplo, es-
ses mediadores se apresentam não como professores – no 
sentido tradicional de ser o que professa, o que anuncia a 
“verdade” para os alunos que precisam dessa iluminação, 
através do conhecimento das coisas. Esses novos mediado-
res podem ser identificados como educadores, capazes de 
orientar sem dirigir o processo em construção pelo grupo, e 
como comunicadores – no sentido da produção do diálogo, 
da interpretação e da intercomunicação entre todos os par-
ticipantes de uma mesma comunidade de ensino-aprendiza-
gem, entre outras coisas. A participação desses mediadores 
no meio dos aprendizes se dá no sentido de orientar o grupo 
para o foco do processo que está sendo trabalhado, evitan-
do a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia 
no estímulo para que todos estejam conectados, atentos, 
participantes. Como educador, ele orienta o caminho, forne-
ce trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção 
criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os 
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima pro-
fícuo de confiança ampliada entre todos, princípio básico 
para a atuação em conjunto e a colaboração. (KENSKI, V. M. 
Educação e comunicação: interconexões e convergências. 
Educação e Sociedade. Campinas: Cedes. v. 29, n. 104, out. 
2008. Especial, p. 654.)

A BNCC chama a atenção também para o novo con-
texto em que estamos imersos em uma cultura digital:

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem 
promovido mudanças sociais significativas nas sociedades 
contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multipli-
cação das tecnologias de informação e comunicação e do 
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de com-
putadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes 
estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente 
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez 
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente em novas formas de interação multimidiática e 
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de 
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também 
apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de 
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respostas e à efemeridade das informações, privilegiando 
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expres-
são mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argu-
mentar característicos da vida escolar.

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimen-
to do seu papel em relação à formação das novas gerações. 
É importante que a instituição escolar preserve seu compro-
misso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e con-
tribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude 
crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas 
midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que 
a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e 
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades 
de comunicação (e também de manipulação), e que eduque 
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma par-
ticipação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o 
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode 
instituir novos modos de promover a aprendizagem, a intera-
ção e o compartilhamento de significados entre professores e 
estudantes (BNCC, p. 61).

O britânico David Buckingham, estudioso da cultura 
digital e suas implicações para o campo da educação, 
alerta para a necessidade de construir uma alfabetiza-
ção digital que ensine os estudantes a fazerem um uso 
crítico das mídias digitais e redes sociais.

Se quisermos usar a internet, os jogos ou outros meios 
digitais para ensinar, precisamos equipar os alunos para 
compreendê-los e ter uma visão crítica desses meios: não 
podemos considerá-los simplesmente como meios neutros 
de veicular informações e não devemos usá-los de um modo 
meramente funcional ou instrumental. Precisamos, nesse 
caso, é de uma concepção coerente e rigorosa de “alfabe-
tização digital” – em outras palavras, do que as crianças 
precisam saber sobre esses meios. Isso é muito mais do que 
uma questão de know-how ou de habilidades funcionais. As 
crianças precisam desenvolver uma capacidade crítica que 
lhes permita compreender como a informação é produzida, 
disseminada e consumida e como ela adquire significado 
(BUCKINGHAM, 2008).

Essa dimensão é essencial para a área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que uma das ta-
refas essenciais da área é incentivar o estudante a cons-
truir uma postura crítica em relação às questões da vida 
social para que seja capaz de construir perspectivas para 
si mesmo e para a sociedade. 

Mas precisamos perguntar ainda de que maneira, 
nesse contexto, o trabalho por área de conhecimen-
tos pode ser uma estratégia adequada para a escola 
do século XXI. Conforme o que já foi explicitado ante-
riormente, o conhecimento meramente enciclopédico 
já não faz sentido diante de todo o desenvolvimento 
tecnológico e disponibilidade de informações existen-
tes que estão ao alcance de um grande número de 
pessoas. Com isso, o maior desafio está na construção 
de competências e habilidades que tornem os estudan-
tes e cidadãos capazes de analisar, interpretar e tomar 
posição sobre o mundo que o cerca. 

Ocorre, entretanto, que os conhecimentos não são 
por natureza disciplinares, ao contrário, são natural-
mente interdisciplinares. Os fenômenos sociais não se 

explicam somente pela História ou somente pela Geo-
grafia ou pela Filosofia ou pela Sociologia. Somente 
com o olhar interdisciplinar, recorrendo aos conheci-
mentos e conceitos produzidos pelo conjunto da área 
se torna possível realizar uma análise consistente da 
vida social em diferentes tempos e espaços. Analisar 
o significado da vida na cidade, por exemplo, pode 
ser uma tarefa para qualquer uma das disciplinas da 
área, mas certamente será uma análise muito mais rica 
e adequada se for feita pelo conjunto das disciplinas 
em uma perspectiva interdisciplinar, que pode também 
incluir outras disciplinas que vão além da área. 

É frequente verificarmos na escola sobreposições 
de temas e conteúdos nas diferentes disciplinas que 
fazem referência a conceitos e problemas comuns, 
mas que são tratados em uma perspectiva estanque. 
Na perspectiva por área de conhecimento, ganha-se a 
possibilidade de romper com essa fragmentação, sen-
do necessário, entretanto, o diálogo constante entre os 
educadores das várias disciplinas para planejar e alinhar 
os conhecimentos disciplinares em uma proposta orga-
nizada por área de conhecimento. 

4.1. As disciplinas da área de Ciências  
Humanas e Sociais Aplicadas 

Filosofia
Como uma das disciplinas da área de Ciência Hu-

manas e Sociais Aplicadas, a Filosofia assume um papel 
colaborativo na perspectiva interdisciplinar dessa obra. 
Desse modo, não se trata, no amplo escopo dos con-
teúdos abordados, de repetir as fórmulas presentes em 
outros materiais e livros didáticos de Filosofia. Assim, 
não nos pareceu adequado assumir uma abordagem 
histórica ou temática em que fossem tratados temas, 
autores ou sistemas filosóficos, dentro de um enfoque 
que prioriza conteúdos. Não obstante a pertinência 
dessas abordagens, a articulação com as demais dis-
ciplinas que compõem a área de Ciência Humanas e 
Sociais Aplicadas exigia uma nova forma de aborda-
gem filosófica. Essa decisão não significa, entretanto, 
abdicar do modo genuinamente filosófico de pensar, 
no qual o levantamento de hipóteses, a construção de 
argumentos e o diálogo conceitualmente fundamenta-
do aliam-se à dúvida sistemática, tal como preconizado 
pela BNCC (cf. p. 548). Esse modo filosófico de pensar 
está presente na forma como os temas de cada volu-
me são apresentados, desenvolvidos e discutidos. Para 
tanto, adotamos os seguintes passos metodológicos:

• Apresentação do tema a partir de perguntas que 
colocam em evidência situações, dilemas, pro-
blemas e conceitos, provocando o estudante a 
questionar-se sobre a forma como esses temas 
são compreendidos na vida comum. Trata-se de 
um movimento inicial, a partir do qual introduzi-
mos um universo conceitual e teórico que propi-
cie o levantamento de problemas que possam ser 
trabalhados em uma perspectiva filosófica, mas 
articulados com as demais disciplinas da área. 

• Esse universo é posteriormente alimentado com 
textos de diferentes gêneros, inclusive da tradição 
filosófica, visando o aprofundamento e a amplia-
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ção da base conceitual, o que é fundamental para 
a construção de uma argumentação consistente 
e a sistematização do raciocínio, promovendo, 
portanto, um exercício filosófico de pensamento. 

• As atividades propostas têm em vista fortalecer o 
protagonismo juvenil, incentivando o engajamen-
to com práticas cooperativas para a formulação 
e resolução dos problemas propostos, conforme 
recomendado pela BNCC (cf. p. 562). Esse pro-
tagonismo está diretamente alinhado com uma 
formação ética que promova o respeito às dife-
renças entre povos e pessoas e à diversidade cul-
tural, amparado na compreensão da importância 
dos direitos humanos (cf. BNCC, p. 567).

Diante da nova realidade social que vivemos, fruto 
da globalização e das transformações produzidas pelo 
mundo virtual, a formação ética assume novas pers-
pectivas, daí a importância de uma reflexão filosófica 
sobre os impactos da tecnologia nas mais diversas di-
mensões das relações sociais, culturais e com a nature-
za. Assim, o exercício filosófico de pensamento coloca-
-se a serviço de uma formação que, no âmbito próprio 
do Ensino Médio, promova não só compreensão da 
complexidade do mundo atual, mas a consciência de 
princípios fundamentais, como a defesa da igualdade, 
da liberdade e da justiça. Nesse contexto, as compe-
tências e habilidades, respectivamente no sentido de 
“saber” e “saber fazer” (cf. BNCC, p. 13), são mobiliza-
das nas diferentes atividades propostas, com o objetivo 
de desenvolver a autonomia intelectual fundamentada 
em valores cognitivos, sociais e éticos.

Sociologia
No conjunto deste material a presença da Socio-

logia e sua articulação com as outras Ciências Sociais, 
como a Antropologia e a Ciência Política, tem o obje-
tivo de colaborar com a formação crítica e propositiva 
dos estudantes dentro das discussões da área de Ciên-
cias Humanas. Os acúmulos da Sociologia entram nes-
ta obra a partir de dois principais eixos: um de contri-
buição teórica, traçando pontes entre o conhecimento 
científico sobre a sociedade e as experiências contem-
porâneas vividas pelos estudantes, e, outro, de aporte 
procedimental para o protagonismo dos jovens na rea-
lização de pesquisas sociais durante o Ensino Médio.

A Sociologia e as Ciências Sociais configuram-se 
como área disciplinar interessada no desenvolvimento 
de métodos e técnicas de pesquisas específicas para a 
compreensão da vida e modos de organização dos dife-
rentes grupos sociais e, em especial, têm fornecido fer-
ramentas de análise sobre a realidade contemporânea. 
Neste material, tal vigor científico é marcado nas diver-
sas atividades de leituras e pesquisas, nas quais revisões 
bibliográficas e orientações para a produção ou análise 
de dados quantitativos e qualitativos possibilitarão uma 
postura analítica dos estudantes. Esse eixo de atuação e 
contribuição da Sociologia no material de Ciências Hu-
manas dá base prioritariamente ao desenvolvimento da 
Competência Específica 1, possibilitando aos estudantes 
“analisar processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais e culturais” tomando como pressuposto “a plu-
ralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e 

tecnológicos” e garantindo rigor analítico aos argumen-
tos que fundamentarão seus posicionamentos, pontos 
de vistas e decisões. 

Em paralelo, a contribuição disciplinar da Sociologia 
à formação de Ciências Humanas se dá também em ní-
vel teórico e de qualificação conceitual. Conceitos são 
como ferramentas para a análise do mundo que fazem 
as engrenagens de uma pesquisa funcionar e funda-
mentam um olhar mais refinado, complexo e crítico 
sobre aquilo que está a nossa volta. No conjunto desse 
material, a discussão sobre os conceitos de sociedade, 
cultura, indivíduo, antropoceno, capitalismo, trabalho, 
território, consumo, poder, diferença e desigualdade, 
tão caros ao pensamento sociológico, cumprem exa-
tamente esse papel de qualificação analítica dos es-
tudantes. Nessas discussões, as Competências 3 e 4 
são especialmente trabalhadas quando apresentamos 
caminhos tanto para o estudante analisar e avaliar criti-
camente “as relações de diferentes grupos, povos e so-
ciedades com a natureza” quanto para discutir o lugar 
das relações de trabalho “na construção, consolidação 
e transformação das sociedades”. 

A complexificação analítica proporcionada pelo co-
nhecimento sociológico é o que nos ajuda a refinar, 
enfim, as bases para o desenvolvimento das Compe-
tências 5 e 6, em que os estudantes são chamados ao 
protagonismo de ações e posicionamentos contra a 
desigualdade, injustiça e violência, participando ativa-
mente e de modo cientificamente embasado no deba-
te público. Neste material, o conjunto de ferramentas 
analíticas e procedimentais oferecido pela Sociologia é 
acionado para contribuir com o aprendizado do estu-
dante sobre a realidade na qual está inserido, sabendo 
correlacioná-la aos seus processos históricos, seus con-
textos locais, regionais ou globais e, finalmente, às re-
ponsabilidades éticas e aos compromissos sociais que 
a contemporaneidade exige. 

Geografia
O papel da Geografia no âmbito escolar é contribuir 

para que o estudante seja capaz de entender a reali-
dade a partir da leitura do espaço, compreendendo-o 
como fruto das interações da sociedade no e com o 
meio natural. Ao elaborar esta obra partimos da pre-
missa de que a Geografia deve formar para a cidadania 
e auxiliar o estudante a ler o espaço geográfico no qual 
está inserido e do qual é agente de transformação, pois:

A atividade humana é produtora, por meio dela o ho-
mem transforma a natureza e a constitui em objeto de 
conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo, 
transforma a si mesmo em sujeito de conhecimento. (CA-
VALCANTI, 2005, p. 189.)

A partir da década de 1970, desenvolveu-se no Bra-
sil a chamada Geografia Crítica, como um contraponto 
à Geografia Tradicional, pautada na descrição e quanti-
ficação dos fenômenos espaciais sem, no entanto, pro-
por análises que permitissem compreender a realidade 
evidenciando suas contradições. Mesmo com diferen-
tes concepções, houve consenso sobre a importância 
dessa renovação que possibilitou novas perspectivas e 
análises do espaço geográfico, redefinindo a Geografia 



160 MANUAL DO PROFESSOR

como ciência social e contribuindo para o desenvolvi-
mento do pensamento crítico e autônomo, que valori-
za a cidadania e a ação social transformadora.

Na década de 1990, as categorias de análise da 
Geografia passam a ser valorizadas como instrumentos 
de análise da realidade, permitindo compreender as di-
ferentes paisagens, que expressam as disputas de po-
der no espaço (território) e que evidenciam as relações 
dos indivíduos com o seu espaço de vivência (lugar). As 
categorias nos ajudam a analisar os aspectos ambien-
tais, culturais, econômicos, históricos, que, por sua vez,  
contribuem para a compreensão das diferentes regiões 
e das conexões que são estabelecidas entre elas. Assim 
as categorias ou conceitos estruturantes da Geografia, 
como o lugar, a paisagem, o território, a região, a na-
tureza e a sociedade, permitem a leitura do espaço de 
forma abrangente e inter-relacional, considerando o 
sujeito como parte desse todo e incluindo as múltiplas 
influências percebidas no cotidiano do estudante.

Essas premissas vão ao encontro das proposições 
que embasam a BNCC, e corroboram com a ideia de 
que a Geografia é uma ciência espacial e como tal deve 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento es-
pacial do estudante, que se tornará capaz de utilizar 
seu repertório de conhecimentos, competências e ha-
bilidades para compreender as relações que os objetos 
e fenômenos espaciais estabelecem entre si. 

Nessa perspectiva, as categorias de análise da geo-
grafia devem ser entendidas como lentes para a lei-
tura da realidade e não podem ser ensinadas por si 
sós, como parte de um objetivo de aprendizagem que 
se fecha nele mesmo, mas de forma que o estudan-
te parta da análise dessas categorias como meio de 
compreender as relações estabelecidas em um dado 
lugar pela sociedade que ocupa esse espaço.  Desse 
modo, entender como os seres humanos interferem 
nos elementos do meio natural e como se apropriam 
dos recursos que nele se encontram, transformando 
a paisagem nesse processo, por exemplo, mostra-se 
mais importante do que o domínio estático sobre a 
definição de paisagem em si. Os conceitos estruturan-
tes ou categorias de análise da Geografia, em vez de 
enquadrados em definições pré-estabelecidas, devem 
servir à problematização de contextos com suas variá-
veis próprias, sem isolá-las nem imobilizar sua dinâmi-
ca.

Em nossa perspectiva, a cartografia é entendida 
como uma linguagem da Geografia. Por meio das re-
presentações cartográficas, obtemos informações que 
nos permitem compreender como se dão os arranjos 
espaciais; da mesma forma, o domínio sobre as técni-
cas da cartografia nos possibilita representar fenôme-
nos diversos como forma de síntese e expressão de sua 
manifestação espacial. 

Os conteúdos e abordagens propostos nesta coleção 
que se vinculam à Geografia Escolar e se apresentam 
associados aos das demais disciplinas da área de Ciên-
cias Humanas, possibilitam ao estudante experiências 
de aprendizagem alinhadas aos princípios da formação 
integral, por meio dos quais se verá como protagonista 
na construção social do espaço geográfico, descobrin-
do seu lugar no mundo e desenvolvendo uma postura 

crítica diante de problemáticas contemporâneas, como 
as disparidades sociais, as tensões geopolíticas, os de-
safios da globalização, as questões socioambientais, 
as transformações culturais, técnicas e científicas que 
transformam as relações sociais e as relações do ser hu-
mano com a natureza. Procuramos promover a análise 
dos fenômenos em diferentes escalas, compreendendo 
que o lugar de vivência também é produto e fator das 
dinâmicas regionais e globais, mobilizando habilidades 
e munindo os estudantes de capacidades que permitam 
compreender e transformar a realidade.

História
No que se refere à disciplina de História, desde a 

primeira metade do século XX, os materiais didáticos 
vêm sendo organizados quase exclusivamente por cri-
térios cronológicos. Quer dizer, a partir do momento 
em que se começa a ensinar História como disciplina 
independente, inicia-se um ciclo de conteúdos organi-
zados cronologicamente. Começa-se ou pela chegada 
dos europeus à América, ou pela origem do ser huma-
no, seguindo pela história antiga, medieval, moderna, 
contemporânea até os dias atuais. Nos livros didáticos, 
isso foi feito de duas formas.

Primeiramente separava-se História Geral de Histó-
ria do Brasil. Eram criados, assim, volumes dedicados a 
um e outro universo do conhecimento histórico. Mais 
recentemente, foram criados os livros de História inte-
grada, nos quais a história brasileira aparece ao lado 
da história de outros países da América e da Europa. 
Nesse modelo, o que une a história europeia à histó-
ria brasileira são os marcos cronológicos. Dessa forma, 
podem ser organizados programas de curso nos quais 
o aluno estuda a Revolução Russa, em seguida a Repú-
blica Velha brasileira e depois o nazifascismo.

Há, com certeza, ligações entre esses assuntos. 
Mas devemos afirmar, também, que há mais particu-
laridades que afinidades, pois o que justifica o agru-
pamento são somente as datas em que os eventos 
ocorreram.

Há nessa maneira de organizar o trabalho com a 
disciplina a suposta intenção de ensinar toda a histó-
ria. Será isso possível? Claro que não. Toda a história 
abarca uma infinidade de assuntos, períodos, espaços, 
realidades e temas. Na verdade, o que se denomina 
“toda a história”, ainda hoje, são duas coisas: os velhos 
currículos anteriormente obrigatórios, impostos pelos 
governos federais, estaduais e municipais ao longo da 
ditadura militar brasileira, ou, ainda, os programas dos 
vestibulares mais concorridos, que em muitos casos 
também são uma herança daqueles velhos currículos.

Quanto ao mundo vivido, este, em geral, só cabe 
nas páginas finais, depois de abordado todo o pro-
cesso. Em muitos casos, o volumoso trabalho anual 
impede que se chegue até ele. Assim, em respeito à 
cronologia, estudamos a origem do capitalismo, mas 
não estabelecemos nenhuma relação com o capitalis-
mo que está em nossos bolsos, casas, outdoors, so-
nhos e desejos. Estudamos a Revolução Industrial e 
não pensamos no plano urbanístico de nossas cidades 
industriais, nos problemas ambientais e nas questões 
relacionadas ao mercado de trabalho e sua forma de 



161MANUAL DO PROFESSOR

organização. Com medo de não esgotar os assuntos 
prometidos no plano de ensino, o professor, em geral, 
sufoca a contextualização, tirando do estudo aquilo que 
ele teria de mais orgânico. Por isso, podemos afirmar 
que o ensino pautado somente em critérios cronoló-
gicos e informativos transforma-se em uma camisa de 
força para o professor.

O que se quer colocar em evidência, somente, é que 
a maneira como muitos materiais didáticos são criados 
não favorece o trabalho produtivo, estimulando, ao con-
trário, a memorização e o ensino somente informativo, 
sem estimular o diálogo. Ou seja, não há contextuali-
zação, tampouco se favorece o trabalho interdisciplinar. 
Sobre a memorização, deve-se ainda considerar as ob-
servações da historiadora Circe Bittencourt:

É preciso, no entanto, na crítica aos métodos mnemônicos, 
identificar que tipo de memorização está sendo considerada 
desnecessária e passível de ser descartada. Parece acertado 
afirmar que a crítica feita é contra um tipo de memorização 
mecânica, do “saber de cor”, da pura repetição, e não contra o 
desenvolvimento da capacidade intelectual de memorizar. Essa 
distinção deve ser feita para evitar que se julgue totalmente 
desnecessário desenvolver nos alunos a capacidade de memo-
rizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no 
tempo e no espaço, para que, com base neles, se estabeleçam 
outras relações de aprendizado. Parece-nos que reside neste 
ponto, ou seja, na confusão entre a memorização mecânica e 
a memorização consciente, a necessidade de particularizar a 
crítica contra esse método de aprendizagem.

Outro aspecto que precisa ser considerado sobre o pro-
blema da memorização como método de ensino e apren-
dizagem é o de situá-lo historicamente, para evitar uma 
análise anacrônica. A difusão desse método ocorreu em 
determinado contexto histórico. Quando situamos as práti-
cas culturais do século XIX e início do século XX, podemos 
refletir com maior lucidez sobre o papel da memorização na 
formação dos alunos, especialmente no tocante à História, 
disciplina considerada “decorável” por excelência.

BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e métodos.  
São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.

Não se deve crer que seja necessário exterminar a 
cronologia ou deixar de trabalhar com assuntos clássi-
cos. Não é possível estudar História sem ter um bom 
domínio da cronologia, pois ela é uma ferramenta es-
sencial do historiador. Não posso discutir um fenômeno 
relacionado à Idade Média se não sou capaz de localizá-
-la no tempo e no espaço, considerando as implicações 
de situar tal evento no século X e não no XVIII.

O que é necessário, sim, é organizar os programas 
e cursos de História considerando os conhecimentos 
significativos para os estudantes. Nosso objetivo não 
pode ser somente a cronologia, é preciso haver uma 
rede temática que atribua significado aos eventos. É 
preciso construir um problema, que pode estar rela-
cionado à cidadania, à questão da igualdade, da terra, 
da juventude, da saúde, do lazer, da cultura, da políti-
ca, da economia, do preconceito, enfim, é preciso que 
esse diálogo faça sentido, pois só assim a História se 
transformará em uma linguagem capaz de estabelecer 
uma relação entre o passado e o presente, resgatando 
experiências vividas e nos fazendo refletir sobre o pre-
sente e o futuro que queremos viver.

É preciso encarar a História como um diálogo 
constante entre o presente e o passado, nos mais di-
ferentes espaços. Os conteúdos são todos aqueles 
pertinentes aos objetivos do professor e ao grupo de 
alunos. É preciso que a História exerça o espírito críti-
co, que seja uma linguagem capaz de falar de nosso 
tempo, de sentimentos e questões que extrapolam os 
limites do conhecimento histórico.

Estamos ainda de acordo com as afirmações do his-
toriador Holien Bezerra, segundo o qual:

[…] é dever da escola, e direito dos alunos do Ensino Funda-
mental e Médio, oferecer e trabalhar os conjuntos de conheci-
mentos que foram socialmente elaborados e que os estudiosos 
consideram necessários para o exercício da cidadania. […] Já é 
consenso que a escola não tem por finalidade apenas transmitir 
conhecimentos. Passa a ser consenso também, entre os pro-
fissionais da História, ainda que com menor intensidade, que 
os conteúdos a serem trabalhados em qualquer dos níveis de 
ensino/pesquisa (básico, médio, superior, pós-graduado) não 
é todo o conhecimento socialmente acumulado e criticamente 
transmitido a respeito da trajetória da humanidade. Forçosa-
mente, devem ser feitas escolhas e seleções.

BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In: 
KARNAL, L. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.  

São Paulo: Contexto, 2004. p. 38.

Nesse sentido, o trabalho organizado por área de 
conhecimento cria uma nova perspectiva para a disci-
plina de História, pois a perspectiva histórica se junta 
aos conhecimentos das outras disciplinas da área para 
criar uma problematização que permite o diálogo entre 
passado e presente e, com base nesse diálogo, anali-
sar a complexidade das sociedades em que estamos 
inseridos.

5. As juventudes do século XXI e 
a construção de uma proposta 
de trabalho para o Ensino Médio 
na área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

Os jovens são o público prioritário do Ensino Mé-
dio. São considerados jovens, na atualidade, as pes-
soas que se situam na faixa etária de 15 a 29 anos. 
No Ensino Médio, a idade esperada dos estudantes é 
de 15 a 17 anos. Entretanto, em 2019, conforme da-
dos do Ministério da Educação, 26% dos estudantes 
tinham idade superior ao esperado. Nas redes públi-
cas, essa distorção etária chegou a 32% em 2019, 
em relação ao primeiro ano do Ensino Médio. Com 
isso, evidencia-se que muitos jovens que estão no En-
sino Médio, especialmente nas redes públicas, têm 18 
anos ou mais. 

Quanto ao perfil desses jovens, precisamos consi-
derar primeiramente que não existe um modelo único 
de juventude: o que existe são juventudes. No Brasil, 
cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos trabalhavam 
em 2012, conforme aponta a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). Nesse sentido, afirma 
o pesquisador Juarez Dayrell:
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No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada 
pela moratória em relação ao trabalho, como é comum 
nos países europeus. Ao contrário, para grande parcela 
de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque tra-
balham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o 
namoro ou o consumo. Mas isso não significa, necessa-
riamente, o abandono da escola, apesar de influenciar 
no seu percurso escolar. As relações entre o trabalho e 
o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na 
oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o 
trabalho são projetos que se superpõem ou poderão so-
frer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo 
de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a 
condição juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Sobre as diferentes juventudes, Dayrell afirma ain-
da que

[...] é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não 
são homogêneas e se orientam conforme os objetivos que 
as coletividades juvenis são capazes de processar, num con-
texto de múltiplas influências externas e interesses produzi-
dos no interior de cada agrupamento específico. Em torno 
do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delin-
quência, intolerância e agressividade, assim como outras 
orientadas para a fruição saudável do tempo livre ou, ainda, 
para a mobilização cidadã em torno da realização de ações 
solidárias. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Ocorre que, muitas vezes, educadores consideram 
ao juventude como uma fase “natural” de desenvolvi-
mento humano em que a juventude tem um caráter ho-
mogêneo, desconsiderando que em cada grupo social 
existem diferentes formas de ser jovem e de lidar com 
a juventude. 

Outro engano são as aproximações que se expres-
sam em fórmulas como “no tempo em que eu era jo-
vem” ou “a minha geração”, pelas quais se faz refe-
rência a um jovem que existiu em determinado tempo 
mas que não necessariamente serve de parâmetro de 
identificação com o jovem do tempo presente, uma 
vez que ser jovem não tem o mesmo sentido em qual-
quer tempo e lugar. Por isso, para pensar o jovem no 
Brasil é preciso ter em conta a grande diversidade de 
contextos socioculturais presentes no país e também 
as próprias transformações que o país vem vivendo, 
trazendo novas condições de vida, possibilidades e ex-
pectativas para os jovens de diferentes estratos sociais. 

Como afirmam Raquel Souza e Ana Paula Corti:

Podemos afirmar que a juventude é sobretudo uma 
construção social e não um processo natural. Sendo assim, 
é muito variável. Isso quer dizer que ela não consiste apenas 
numa fase do ciclo biológico, representada por uma idade 
cronológica (ter 15 ou 16 anos) e pro certos estados fisioló-
gicos como a maturidade do aparelho reprodutor, mas vai 
muito além disso. Ser jovem implica possuir determinadas 
características e exercer certos papeis sociais. Como as so-
ciedades não são iguais umas às outras, os papeis sociais 
atribuídos aos jovens variam entre elas – e dentro delas. 
(CORTI; SOUZA, 2004, p. 19.)

Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com os es-
tereótipos que podem predefinir o jovem como alguém 
“rebelde”, “desatencioso”, “impertinente”, enfim, que 
o desqualificam e, em muitos contextos, podem até 
mesmo estimulá-lo a abandonar a escola, uma vez que 
esta seria um lugar com o qual parece não conseguir 
criar um espaço de legitimidade. Sobre isto, afirma 
Dayrell (2007, p. 1117):

[...] predomina uma representação negativa e preconcei-
tuosa em relação aos jovens, reflexo das representações 
correntes sobre a idade e os atores juvenis na sociedade. 
É muito comum, nas escolas, a visão da juventude tomada 
como um “vir a ser”, projetada para o futuro, ou o jovem 
identificado com um hedonismo individualista ou mesmo 
com o consumismo. Quando se trata de jovens pobres, ain-
da mais se forem negros, há uma vinculação à ideia do risco 
e da violência, tornando-os uma “classe perigosa”. Diante 
dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto 
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabili-
dade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a 
escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz 
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” exis-
tente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade, 
seja étnica, de gênero ou de orientação sexual, entre outras 
expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta.

Uma outra maneira de encarar o jovem na esco-
la é buscar reconhecê-los como sujeitos particulares, 
que estão em processo de aprendizagem e também 
de muitas descobertas, tendo de enfrentar ainda as di-
fíceis escolhas que deve fazer ao se aproximar da vida 
adulta e do mundo do trabalho. Podemos então fa-
zer com que as expectativas e questões desses jovens 
sejam de alguma forma incorporadas ao fazer peda-
gógico. Suas perguntas e preocupações certamente 
alimentam muitos dos debates propostos no trabalho 
com a área de Ciências Humanas nesta obra, na qual 
várias das propostas desenvolvidas focaram especial-
mente o levantamento das questões e demandas que 
podem mobilizar muitos jovens. 

Tal maneira de encarar o trabalho com os diferentes 
jovens pode ser um caminho para fortalecer o que na 
BNCC se denomina protagonismo juvenil:

É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investin-
do para que os estudantes sejam capazes de mobilizar dife-
rentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, 
digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar 
os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas 
a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de 
registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a for-
mulação e resolução de problemas (BNCC, p. 562).

No contexto em que estamos vivendo é preciso con-
siderar a cada vez maior influência da vida que pulsa fora 
da escola dentro dos muros da escola. Se no passado ha-
via uma institucionalidade escolar que permitia que suas 
regras e modos de fazer fossem próprios e particulares, 
vivemos hoje um contexto em que as redes sociais e a 
massiva informação que circula na internet invadem o es-
paço escolar. Não só isso, mas também há na atualidade 
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uma maior presença da vida juvenil na escola. Ainda con-
forme Dayrell (2007, p. 1120):

A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks, 
pelas grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-
-se como um espaço também para os amores, as amiza-
des, gostos e distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno” 
já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao 
contrário, consiste em construir sua experiência como tal e 
atribuir um sentido a este trabalho. Implica estabelecer cada 
vez mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de 
aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos, 
o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu projeto 
de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua integração 
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios 
da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.

Esse novo contexto, em que a escola também não 
é a mesma do passado, é essencial que as questões 
dos jovens em relação ao mundo que os cerca pos-
sam ter espaço na escola e se constituam como parte 
da proposta pedagógica que busca fortalecer o pro-
tagonismo juvenil construindo conhecimentos capazes 
de proporcionar aos estudantes formas de leitura do 
mundo e possibilitando também suas escolhas em re-
lação aos caminhos que desejam traçar no processo de 
construção da identidade para a vida adulta.

6. O processo de avaliação na área 
de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

Tradicionalmente, a avaliação é entendida como 
o momento em que o professor, dono de um saber, 
verifica os conhecimentos aprendidos pelo aluno. Nes-
sa forma de compreender a avaliação, ela não traduz 
uma possibilidade de aprendizagem para os estudan-
tes nem para os professores, mas apenas certifica se os 
conteúdos trabalhados em sala de aula foram assimila-
dos pelos estudantes. Esse sempre foi o papel das cha-
madas provas finais, que reuniam grande quantidade 
de conteúdo em uma avaliação e nas quais o educando 
precisava mostrar que, ao final de tudo, seria capaz de 
alcançar o percentual mínimo de acerto exigido.

Essa forma de avaliar, contudo, não permite que se 
faça da avaliação um rico instrumento de aprendizagem, 
indo além da constatação do que o aluno sabe ou não. 
Mais do que um instrumento de poder do professor 
que detém o domínio sobre um determinado conhe-
cimento e tem a possibilidade de julgar o aluno apro-
vando-o ou não, a avaliação pode ser utilizada como 
uma medida real da aprendizagem, ou melhor, como 
um caminho para analisar as mudanças necessárias 
para que a aprendizagem avance. Quer dizer, para o 
professor, é possível fazer da avaliação um indicador 
das alterações que seu planejamento didático precisa 
sofrer para alcançar os objetivos propostos.

Para Jussara Hofmann, defensora do que ela deno-
mina de uma prática educativa mediadora, é preciso 
que o professor reveja o seu papel no que se refere 
à avaliação e ao estudante. Segundo ela, o professor 
precisa ter:

Em primeiro lugar, o sentimento de compromisso em 
relação àquela pessoa com quem está se relacionando. 
Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo 
como uma pessoa digna de respeito e de interesse.

Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado 
com a aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, o professor 
se torna um aprendiz do processo, pois se aprofunda nas es-
tratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, 
pensa e realiza essas atividades educativas. Só assim é que o 
professor pode intervir, ajudar e orientar esse aluno. É um com-
prometimento do professor com a sua aprendizagem – tornar-
-se um permanente aprendiz. Aprendiz da sua disciplina e dos 
próprios processos de aprendizagem. Por isso a avaliação é um 
terreno bastante arenoso, complexo e difícil. Eu mudo como 
pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento 
que tenho como educador ao avaliar um aluno.

Entrevista concedida por Jussara Hofmann ao Senai. Disponível em:  
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/ 

pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uel_ped_pdp_raimundo 
_fernandes_da_costa.pdf. Acesso em: 5 abr. 2020.

Já para o estudante, o momento da avaliação pode 
se traduzir em mais um momento de aprendizagem, 
ou seja, a própria atividade proposta pode ser criada 
de forma que o aluno se veja estudando e aprendendo 
enquanto realiza a avaliação.

No caso da área de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas, isso dificilmente vai ocorrer se utilizarmos como 
objeto de avaliação apenas uma lista de perguntas que 
devem ser respondidas da maneira exata esperada pelo 
professor. Ao contrário disso, se elaborarmos uma ava-
liação em que o estudante tenha de se debruçar sobre 
novos textos em diferentes linguagens, imagens, do-
cumentos, enfim, se ele for convidado a refletir, argu-
mentar e produzir conclusões, estaremos avaliando seu 
domínio dos conceitos estudados, mas também propi-
ciando a ele mais um momento de estudo.

Um exemplo: ao estudar a Revolução Francesa nos 
deparamos com uma grande quantidade de eventos 
que se sobrepõem uns aos outros, além de conteúdos 
relacionados ao pensamento sociológico e filosófico ao 
fazermos referência à defesa da igualdade, da liberda-
de e da noção de direitos do cidadão. Ao organizarmos 
uma atividade avaliativa, poderíamos simplesmente per-
guntar quando alguns fatos ocorreram, o que significam 
ou por que ocorreram. Mas, para além disso, é possível 
inserir, dentre muitas possibilidades, trechos de docu-
mentos com discursos de Robespierre e outros revolu-
cionários que façam referência a algumas das ideias que 
nortearam a Revolução Francesa. Pode-se então fazer 
algumas perguntas que ajudem o estudante a com-
preender os textos e depois solicitar que ele extraia do 
texto algumas dessas ideias revolucionárias. Tudo isso 
deve ser feito de forma que o aluno seja conduzido para 
uma solução satisfatória sem armadilhas. Afinal, o maior 
objetivo é a realização da aprendizagem.

Nesse caso, estaríamos também contribuindo para 
que o estudante desenvolva a habilidade relacionada 
à leitura, essencial para a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas e que também deve ser objeto de 
ensino para um professor dessa área.
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Mas não basta fazer a avaliação e o professor atri-
buir um conceito. É também essencial que o estudante 
tome consciência dos saberes que possui e de suas di-
ficuldades. Por isso, o trabalho não se encerra quando 
o aluno recebe o conceito e o professor o registra no 
diário. Ao contrário, é aí que o trabalho começa, pois 
esse é o momento de retomar um caminho para apren-
der o que se mostrou insuficiente na avaliação. Já é 
uma fala corrente a afirmação de que o erro tem um 
importante papel pedagógico, quer dizer, é a partir do 
reconhecimento e da compreensão de seus próprios 
erros que um estudante pode avançar.

Por isso, a avaliação não é somente um momento 
de verificação, mas um processo contínuo de toma-
da de consciência dos professores e alunos acerca das 
aprendizagens relacionadas às várias propostas traba-
lhadas em sala de aula. Nesse sentido, tanto melhor 
será a avaliação quanto maior for o número de ativi-
dades realizadas e quanto mais diversificadas o forem. 
Isso não quer dizer, no entanto, que o único critério 
deva ser o número de atividades realizadas, pois de 
nada adianta realizar inúmeras avaliações tomando 
como ponto de partida apenas a simples verificação 
mecânica de conteúdos ensinados.

Não existe uma única forma de aprender nem de 
ensinar. Assim, quanto mais recorrermos a diferentes 
linguagens e maneiras de avaliar, maiores serão as 
oportunidades de aprender. Pode-se recorrer à formu-
lação de questões, mas também à produção de textos, 
esquemas, desenhos, apresentações orais, represen-
tações teatrais, apresentações em computador, traba-
lhos em grupo, pesquisas, enfim, são inúmeras as pos-
sibilidades de criar oportunidades de aprendizagem e 
também de acompanhar o processo de evolução do 
estudante ao longo do ano letivo.

Nessa forma de avaliar, não se cria o terror da prova 
que é tudo ou nada, pois o estudante é convidado a 
realizar uma produção que envolve aprendizado. Além 
disso, a variedade de instrumentos cria novas oportu-
nidades e caminhos para a aprendizagem, retirando da 
avaliação a tensão que muitas vezes bloqueia a cons-
trução de conhecimentos novos.

Em síntese, precisamos colocar o foco de nosso 
trabalho na construção de estratégias que valorizem a 
todo tempo o processo de aprendizagem.
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CIDADES NA 
CONTEMPORANEIDADE: 
PROBLEMAS E DESAFIOS1

O objetivo deste capítulo é refl etir criticamente 
sobre um universo complexo chamado cidade. Essas 
complexidades, como o próprio título do capítulo 
sugere, indicam que há cidades que hoje em dia 
enfrentam desafi os em sua dinâmica de constituição. 
Esses desafi os serão estudados por meio da inves-
tigação conceitual de o que seria uma cidade ideal. 
Na fi losofi a clássica, o fi lósofo Platão idealizava sua 
República; na modernidade, o ideal de cidade está 
atrelado à noção de utopia, um lugar que não existe, 
mas serve de parâmetro para criticar os lugares que 
existem. Na atualidade, a cidade de Songdo é a pro-
messa do futuro, o sonho utópico tornando-se reali-
dade. Seus projetos urbanístico e arquitetônico são 
sustentáveis, modelados por tecnologias de ponta. 

Modelos utópicos de cidade serão analisados 
levando-se em conta diversos aspectos, por exemplo, a segregação espacial – pessoas são impedidas de acessar 
determinados espaços, seja para morar ou transitar – e a situação daqueles que moram em palafi tas, moradias em 
zonas de fragilidade social sem infraestrutura básica. Também será trabalhada a questão da distopia, um lugar que 
não existe, mas pode existir e cuja existência se apresenta – disfarçada ou não – através de regimes totalitários, que 
também utilizam tecnologias para oprimir seus habitantes. 

Este capítulo será inteiramente perpassado pela seguinte provocação: Quais utopias resistem a refl exões sobre 
os desafi os e problemas sociais das cidades? Outro aspecto abordado será a concepção da cidade como ímã, como 
política e como escrita, ou seja, a cidade é uma espécie de movimento vivo e intenso de signos que criam e são 
criados pelos seus habitantes e suas arquiteturas. Os projetos urbanísticos têm narrativas, histórias, e escrever a 
cidade é tarefa complexa, pois ela exige movimentos, se faz em embates e possui dimensões em que os valores do 
mercado tentam se impor constantemente. A cidade é lugar de demandas por moradias dignas, de espaços onde o 
respeito aos direitos sociais precisam ser conquistados, como será visto; lugar que ameaça apagar a memória coletiva 
impregnada em seus patrimônios históricos e que insere novos agentes de lutas sociais, como os refugiados na busca 
por seus direitos humanos; lugar de confl ito entre os espaços da arte e não arte como grafi te, “pixo” e muralismo. 

As cidades, como serão estudadas, são vazias, ocupadas, polissêmicas, injustas, diversas, múltiplas. Portanto, 
identifi car suas identidades e seus agentes e compreender sua dinâmica histórica é um exercício de leitura/escrita 
de um lugar em movimento e da própria história individual, individualidade unida à história coletiva. 

As imagens iniciais referem-se a duas localidades que representam valores sociais agregados a concepções de 
espaços urbanos. A cidade de Songdo apresenta-se como modelo ideal da cidade do futuro e integra de forma 
harmônica arquitetura, meio ambiente e tecnologia. É uma cidade com concepção sustentável e inteligente. Po-
rém, essa idealidade é para quantos? É para quem? O seu modelo de sustentabilidade favorece de fato a todos 
que estão incluídos nessa lógica? As demais cidades que não se enquadram no seu modelo são consideradas 
atrasadas, enquanto Songdo é uma meta a ser alcançada. 

As palafi tas, por sua vez, são moradias construídas em zonas de fragilidades sociais, à margem de certos espa-
ços, em razão da precariedade dos planejamentos urbanos governamentais. A segregação espacial desse modelo 
habitacional não constitui um modelo atrasado em relação a Songdo, mas um modelo que está na estrutura de 
formação dessa cidade futurística. Afi nal, as palafi tas existem porque milhares de seres humanos são excluídos dos 
seus direitos sociais. O modelo não é acessível a todos, mas só aos que podem pagar. Songdo, para existir, precisa 
que haja palafi tas. Mas a cidade sul-coreana também traz consigo a promessa meritocrática aos moradores da 
palafi ta. A promessa de que basta um esforço individual para sair dessas zonas de fragilidade social e habitar uma 

� Vista de Songdo, na Coreia do Sul, 2017.
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CIDADES NA 
CONTEMPORANEIDADE: 
PROBLEMAS E DESAFIOS

1

Você já ouviu falar de Songdo, uma cidade 
da Coreia do Sul? Trata-se de uma cidade 
planejada para ser inteligente e sustentável, 

como um experimento de cidade do futuro. Construí-
da do zero a partir de 2005, a cidade planeja aliar tec-
nologia e conexão com a natureza. Alguns questiona-
mentos devem ser feitos em relação a esse objetivo.
Quais são os impactos do uso massivo das tecnologias 
digitais no tempo e no espaço daqueles que vivem em 

grandes centros urbanos? Existe uma cidade ideal? 
Hoje, parece ser mais importante pensar as cidades 
pelo valor econômico que apresentam do que como 
espaços de convivência e de construção coletiva do 
bem-estar e da felicidade daqueles que nelas vivem.
Com isso, são muitas desigualdades: entre ricos e 
pobres, periferia e centro, velho e novo, habitantes e 
visitantes, público e privado. Assim, com base em ci-
dades reais, como podemos projetar cidades ideais?
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� Centro de operações da cidade de Songdo, Coreia do Sul, 2019.

7

Neste capítulo, vamos estudar e refletir sobre o lugar em que vivemos: a cida-
de. Como veremos, apesar das características particulares, esses espaços urba-
nos apresentam aspectos comuns. Desse modo, vamos refletir sobre o significado 
da cidade, seus problemas e desafios. Com base nesses temas, pensaremos sobre 
maneiras de torná-la mais justa para seus habitantes. Para começar, vamos discu-
tir alguns desafios enfrentados por moradores do Recife, capital de Pernambuco. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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cidade modelo. Assim, a segregação espacial deixa de constituir uma questão social, de políticas públicas, para ser 
enfocada apenas como uma naturalidade decorrente do esforço individual. 

Sugestão: antes de estimular a comparação das imagens, refletir com os alunos sobre como um espaço e uma 
arquitetura podem retratar e representar ideias como riqueza, pobreza, discriminação. 

Páginas 6 e 7

Objetivos do capítulo 
1.  Problematizar o conceito de cidade como expressão histórica das dinâmicas sociais e econômicas dos grupos 

humanos e, portanto, permeada de características particulares e aspectos comuns.
2.  Identificar demandas de grupos sociais que lutam pela efetivação dos direitos humanos e dos direitos sociais 

nos espaços públicos e na busca por moradia digna. 
3.  Analisar a produção artística urbana como manifestação dos inúmeros sujeitos históricos e de movimentos 

culturais que reivindicam a cidade como espaço democrático, plural e diverso. 
4.  Compreender a cidade como um espaço que envolve processos dinâmicos, cujos valores étnico-sociais e 

culturais são parte de suas estruturas e organização. 

Competências Gerais da BNCC

1, 2, 3, 4, 8, 10Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, 

regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimen-
tos epistemológicos, cientí�cos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de natureza cientí�ca.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a 
compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico 
dos Estados-nações.

5.  Identi�car e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando 
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
As competências 1, 2 e 5 serão trabalhadas neste capítulo. A competência 1 será mo-

bilizada na seção Narrativas, por meio da análise da arquitetura e do projeto urbanístico da 
cidade de Songdo, somada a duas atividades de Pesquisa: na primeira, a tarefa é analisar 
o próprio município onde os estudantes vivem e, na segunda, re�etir acerca de patrimônios 
arquitetônicos e dinâmicas históricas, com a produção de “refotogra�as”. Além disso, a com-
petência 1 é trabalhada na seção Ler texto filosófico, que propõe uma análise sobre a 
cidade ideal e exige do estudante a interpretação de um excerto de Platão. Finalmente, essa 
mesma competência será mobilizada na seção Ponto de vista, que incentiva os estudantes 
a reconhecer o gra�te e o muralismo como intervenções urbanas e expressões artísticas que 
re�etem demandas sociais de diversos agentes sociais. 

A competência 2 será desenvolvida na primeira atividade de Pesquisa, que propõe uma 
investigação sobre as relações de poder e �uxos de organização humana em suas con�gurações 
territoriais. A mesma competência se articula na seção Releitura, ao estimular a re�exão 
sobre as ocupações urbanas e as diferentes condições de vida dos moradores das cidades. A 
competência 5 será mobilizada na seção Narrativas, através da comparação entre a cidade 
de Songdo e as moradias conhecidas como pala�tas, a �m de identi�car a segregação espacial 
e as diferenças urbanas na composição das cidades. Na seção Releitura, essa competência é 
trabalhada ao abordar a luta pela efetivação dos direitos sociais e humanos dos movimentos 
de ocupação urbana. 

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS DA
 Á

REA 

BNCC

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Di ersidade cultural 

• ida amiliar e social
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Página 8

 NARRATIVAS
Objetiva-se com esta seção refl etir acerca de movimentos urbanísticos as-

simétricos em suas lógicas de constituição de territorialidades. A arquitetura e 
o projeto urbanístico de Songdo iniciaram-se na planta, com um planejamento 
racional para integrar tecnologia e natureza. Lá, a água da chuva é captada, ar-
mazenada embaixo dos prédios e reutilizada para lavar calçadas e irrigar jardins; 
o sistema de coleta de lixo é feito por tubulações e este é processado em lugares 
apropriados, gerando energia. A cidade é fruto do aterramento de parte de uma 
região que um dia foi mar. Quarenta por cento de sua área é verde, as ruas são 
largas, monitoradas, o ajuste da iluminação pública é feito tecnologicamente de 
acordo com o horário do dia, o projeto arquitetônico dos prédios é futurista: eles 
reluzem à noite e captam luz solar para gerar energia. As casas estão interligadas 
a diversos tipos de serviços on-line. Esses são alguns dos elementos para reforçar 
a ideia de cidade do futuro para Songdo. Um futuro no presente. 

No presente há outras visibilidades e contextos. Na canção “A cidade”, Chico 
Science aponta que: “A cidade e sua fama vai além dos mares / No meio da es-
perteza internacional”. Nesse “além dos mares” com espertezas que ultrapassam 
fronteiras, há as palafi tas, um exemplo entre a “integração” de questões sociais 
relacionando mis ria  obre a e moradia  i as de madeira sustentam abitaç es 
sem planejamento, precárias. Na ausência de saneamento básico, o esgoto é 
despejado no rio, embaixo das próprias estruturas em que os moradores habitam. 
Instalações elétricas e de água são irregulares. Em meio a ratos e baratas, há 
risco de contaminação por doenças. O desinteresse político de investir nas ZEIS 
(Zonas Especiais de Interesse Social) remete a mais um trecho da música de Chico 
Science, os “com mais” podem pagar para viver em locais como Songdo; aqui no 
Brasil, os “com menos” são excluídos de modelos urbanísticos e arquitetônicos 
que priorizem a dignidade humana.

O tempo presente dessas construções de madeira interpela os modelos im-
ponentes das arquiteturas futurísticas de Songdo. A perspectiva que envolve as 
palafi tas é um projeto frágil e comporta diversas lógicas de habitação cuja estru-
tura, antes de ser de madeira, se equilibra sobre diversas segregações. 

Sugere-se, caso seja possível, que antes da leitura do texto os estudantes pro-
curem assistir a vídeos sobre a cidade de Songdo, bem como ao clipe da canção 
de Chico Science.

A habilidade EM13CHS101 será mobilizada com a compreensão da concepção 
de progresso e idealidade futurística das cidades “inteligentes”. São utilizadas a 
música “A cidade” e uma reportagem de jornal para a discussão de determinados 
problemas sociais, estimulando a refl exão sobre segregação espacial e social. 
A habilidade EM13CHS502 será desenvolvida com a análise das condições coti-
dianas enfrentadas pelos moradores das palafi tas.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o problema central abordado na reportagem? Por que esse problema é tão sério?
A questão da exclusão de acesso a moradias dignas no Brasil. As palafitas são o hábitat de milhares de pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social, que sofrem com sérios problemas de saúde pública. Não atender a demanda desses moradores reflete descaso dos poderes 
públicos em promover direitos democráticos básicos, como os enumerados nos artigos 5o e 6o da Constituição brasileira. 

2. O músico pernambucano Chico Science (1966-1997) é autor da canção “A cidade”, que retrata problemas 
comuns nos centros urbanos, particularmente do Recife. Procurem essa canção na internet e discutam so-
bre os problemas mencionados em sua letra.
Os problemas apontados por Chico Science são as desigualdades sociais, que são reproduzidas e mantidas pela organização da cidade, 
quando seu crescimento sustenta a lógica de que “o de cima sobe” e mantém-se no topo da pirâmide social, perpetua privilégios e pode-
res, enquanto “o de baixo desce”, fica na base de uma estrutura excludente simbolizada pelo mangue, local de subsistência de muitos tra-
balhadores convivendo com a lama e os urubus. Assim, com a promessa de uma vida melhor, a cidade atrai pessoas de todas as regiões; 
porém, prostituída em prol dos mantenedores de exclusões, ela tem um cheiro: o dos esgotos a céu aberto, por falta de infraestrutura de 
saneamento básico e moradias dignas. O cantor descreve uma cidade (Recife), igual a tantas outras cidades, que acorda com a mesma 
“fedentina do dia anterior”, e que por falta de políticas públicas acordará amanhã com o mesmo cheiro. 
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NARRATIVAS
Um dos principais problemas do Recife, importante cidade do Nordeste brasileiro, é a situação crítica das mora-

dias de populações economicamente vulneráveis. Essa situação não é, contudo, algo isolado. Em diversas cidades 
do país, há moradias precárias e acesso desigual aos serviços públicos. Diante de um cenário em que se tem como 
objetivo tornar as cidades conectadas e sustentáveis no futuro, situações como as do Recife e de outras cidades 
do mundo demonstram que ainda há muito a fazer para que as condições de vida e moradia sejam mais justas. 

Leia abaixo uma reportagem do JC Online e, em seguida, reflita sobre as questões propostas no Roteiro de 
trabalho.

 �  As habitações precárias em palafitas em cima do mangue mostram a falta de planejamento urbano e a inexistência de uma política 
habitacional para as populações mais carentes e vulneráveis. A falta de políticas públicas direcionadas para a melhoria das condições de 
moradia é um problema antigo, com sérios reflexos no que se refere à qualidade de vida dessas populações. JC Online, 14 dez. 2016.

Palafitas voltam com tudo no Recife

Miséria, falta de ordenamento urbano em áreas ribeirinhas e política habitacional deficiente. São os ingredien-
tes que resultam na mais precária forma de habitação popular do Recife: as palafitas. Após uma breve tentativa de 
erradicação por parte do poder público, no início dos anos 2000, as políticas para o segmento foram deixadas de 
lado. O resultado é que atualmente, em pelo menos oito pontos da cidade, é possível vislumbrar barracos erguidos 
precariamente sobre áreas de mangue.

Poucos casos ilustram tão bem o problema como o do Jardim Beira Rio, no bairro do Pina, Zona Sul. Em 2013, 
quando foi concluída a entrega de 480 unidades dos habitacionais Via Mangue I e II, as famílias que viviam nas pa-
lafitas do local foram acomodadas em apartamentos de 40 metros quadrados. “Não deu nem um ano e o pessoal já 
estava construindo aqui de novo”, comenta a dona de casa Roseane Barbosa, uma das pessoas que reocuparam o 
mangue e voltaram a conviver em meio ao lixo com ratos e baratas. Ela alega que não foi contemplada com um lugar 
no conjunto, e que alguns moradores alugam os apartamentos por até R$ 700.

Precariedade

Encravada entre as pontes Paulo Guerra e Agamenon Magalhães, também no Pina, está a comunidade conhecida 
como Beco do Sururu. Mais um clássico bolsão de miséria, tábuas mal arranjadas e placas de compensado à beira do rio. 
“A vida aqui é descer para a maré e catar sururu para trazer o sustento para casa”, diz Luan Rodrigues, 19 anos, que mora 
com a esposa em um cubículo de madeira que equivale ao tamanho de um quarto em um apartamento de classe média.
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS502) 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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3. Quais são os efeitos, para a vida nas cidades, da desigualdade nas condições de moradia e saneamento?
Perde-se qualidade de vida, o IDH diminui, são criadas zonas de exclusão social onde os poderes do Estado não se fazem presentes. E as 
pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social, à margem da sociedade, como se lhes fosse negado o direito à cidadania. Essa desi-
gualdade caracteriza áreas habitacionais sem infraestrutura de saneamento básico, locais onde o esgoto, por vezes, corre a céu aberto; em 
que a água potável só é fornecida através de carros-pipa ou a pessoa precisa fazer longos percursos para obtê-la; em que ocorre exposição 
a diversos tipos de doenças infecciosas. Em áreas assim, os moradores sofrem com a discriminação social, moradias precárias, rede elétrica 
improvisada. Não há área de lazer, transporte público, coleta de lixo ou escolas nas proximidades. Esse tipo de situação, segundo a ONU, fere 
os direitos humanos; é um desrespeito ao inalienável direito à vida dos membros de uma população.

4. Com base no que você e os colegas de grupo discutiram, que atitudes vocês defenderiam para resolver os 
problemas sociais na cidade em que vivem?
Espera-se que os estudantes mencionem ações da sociedade civil reivindicando que os direitos constitucionais como os dos artigos 5o

e 6o da Constituição brasileira sejam implementados na prática. Verificar se há um Plano Diretor na cidade. Caso haja, é recomendável 
verificar as diversas etapas que ele possui antes de sua implementação, bem como conhecer o Estatuto da Cidade (lei federal n. 10.257, 
de 10 de julho de 2001). Uma proposta que pode ser explorada é a população exigir prioridade dos poderes públicos na implementação 
de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social).  
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 CIDADE: UMA INVENÇÃO HUMANA
O objetivo desta seção é demonstrar que as cidades se originam da inter-

venção humana sobre o meio. Raquel Rolnik exemplifi ca isso em seu texto, ao 
retratar a fi gura de um viajante que compreende estar se aproximando de uma 
cidade por reconhecer o que há de não natural em uma paisagem. Ele vê ele-
mentos deslocados, rearranjados por mãos humanas. Fixar-se é conquistar uma 
terra e mantê-la sob sua posse. O coletivo humano cria artifícios para consagrar 
a sedentarização. Ordena-se em leis. A natureza é cultivada, rios são desviados, 
a terra sulcada, sementes ora inexistentes formam novos ciclos de alimentos, o 
excedente da produção precisa ser armazenado, administrado, outros povos po-
dem intentar saqueá-lo, há necessidade de defesa. A gestão desse complexo de 
fi xação territorial exige decisões de natureza política, exige uma sede, um centro. 
O espaço delimitado torna-se um espaço humano, e a natureza será trabalhada 
dessa perspectiva. Símbolos e mitos fi xam-se nessa territorialidade permeada de 
narrativas simbólicas e elementos da natureza. Segundo Rolnik, no mundo atual, 
as cidades criam seus mitos e símbolos. Oponentes, elas transmitem a ideia de 
que são centros eletrônicos políticos que controlam o destino de estados, países, 
do planeta, como se fossem lugares sagrados onde habitam novos deuses.

Ou seja, as cidades são fruto das intervenções dos seres humanos na natureza e não possuem uma natureza 
única. Há, também, outros modos de vida que não se fi xam em nenhuma territorialidade, são mobilizados por mo-
vimentos constantes. O nomadismo nega qualquer possibilidade de afi rmar que o ser humano tem uma inclinação 
natural à fi xação territorial. Os nômades organizam-se socialmente para se deslocar por outras lógicas, símbolos 
e relações com a natureza, como também com as sociedades sedentárias. Os beduínos são um exemplo de vida 
nômade. Parte deles vive na extensão do deserto do Oriente Médio e ao norte da África, e sua sabedoria milenar 
possibilita que vivam sob as intempéries do deserto. 

Sugere-se que, antes da leitura, o professor possa refl etir com os estudantes sobre como seria a forma de orga-
nização nômade em relação à política e quais razões os levariam a constantemente mudar de espaço.

Cada cidade tem sua especifi cidade, sua organização, disposição e distribuição de poderes. Isso está ligado a 
questões comerciais, religiosas, culturais, estratégias militares ou administrativas. Há cidades em que esses elemen-
tos podem estar interligados, combinados, ou alguns podem se sobressair em relação a outros. Ao refl etir sobre o 
que é uma cidade, faz-se necessário considerar que existem cidades múltiplas em sua constituição, cada qual com 
suas singularidades, porém passíveis de serem transformadas conforme dinâmicas próprias, que envolvem fl uxos 
migratórios, guerras, estratégias comerciais, disputas internas e externas entre grupos, tensões socioespaciais, dis-
tribuição de riquezas, entre outros fatores. 

Na contemporaneidade, ainda há questões de planejamento urbano, direitos humanos, políticas neoliberais e de 
Estado mínimo, globalização e seus fl uxos de bens, serviços e capitais, entre outras. São fatores complexos e que 
impedem a imposição de um modelo único de o que seria o ideal, o perfeito, e permitem que existam formações 
atrasadas e outras, futurísticas. 

Há como refl etir de forma paritária sobre a organização das cidades e tentar agregar novas lógicas de organização 
por meio de processos políticos entre agentes que formam os territórios. Refl etir sobre as dinâmicas de constituição de 
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  CIDADE: UMA INVENÇÃO HUMANA
Apresentamos até aqui dois exemplos bastante diferentes de cidade: de um lado, Songdo, cidade sul-coreana 

altamente tecnológica, preparada para ser uma cidade do futuro; de outro lado, Recife, em cujo presente podemos 
perceber as desigualdades sociais de origem histórica. Esse contraste nos ajuda a refletir sobre como as cidades são 
construídas e para que elas servem. Cabe, então, pensar em algumas questões: O que é uma cidade? Por que as 
cidades surgem? Por que decidimos viver nelas? 

Para começar nossa conversa, é importante entender que as cidades são uma construção em um sentido muito 
amplo, resultado de um processo de invenção de uma vida em comunidade. A arquiteta e urbanista Raquel Rolnik 
(1956-) nos fornece algumas ideias interessantes sobre essa invenção humana:

O viajante de muitos tempos e lugares reconhece em seu caminho os vestígios da proximidade com a cidade. Sobre mon-
tanhas, rios e pedras da natureza primeira se implanta uma segunda natureza, manufaturada, feita de milhares de formas 
geométricas. Fruto da imaginação e trabalho articulado de muitos homens, a cidade é uma obra coletiva que desafia a natureza.

Ela nasce com o processo de sedentarização e seu aparecimento delimita uma nova relação homem/natureza: para 
fixar-se em um ponto para plantar é preciso garantir o domínio permanente do território.

Imbricada portanto com a natureza mesma da cidade está a organização da vida social e consequentemente a neces-
sidade de gestão da produção coletiva. Indissociável à existência material da cidade está a sua existência política.

Centro e expressão de domínio sobre um território, sede do poder e da administração, lugar de produção de mitos e 
símbolos – não estariam essas características ainda presentes nas metrópoles contemporâneas? Cidades da era eletrôni-
ca, não seriam suas torres brilhantes de vidro e metal os centros de decisão dos destinos do Estado, país ou planeta? Não 
seriam seus outdoors, vitrinas e telas de TV os templos dos novos deuses?

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 7-8.

No trecho acima, Raquel Rolnik nos ajuda a compreender que a cidade é uma invenção humana, marcada 
pelo contraste com a natureza, uma vez que promove a modificação do espaço natural, fruto da necessidade e 
da imaginação humanas. Além dos aspectos materiais envolvidos na criação das cidades, é preciso notar que elas 
determinam uma nova forma de vida, na qual as relações sociais, políticas, culturais e simbólicas têm um papel 
central. Se a cidade é uma invenção humana, podemos também afirmar que ela transformou radicalmente a nossa 
forma de vida.

Três incêndios – em 2005, 2013 e 2014 – não foram suficientes para que o poder público desocupasse a co-
munidade de Roque Santeiro, no bairro dos Coelhos, área central da capital. A proximidade entre os barracos de 
madeira, as precárias instalações elétricas e de gás tornam a vida dos moradores de Roque Santeiro uma eterna ro-
leta russa. “Mas a gente vai sair daqui para onde? Para pagar R$ 400 de aluguel?”, diz a dona de casa Maria Apa-
recida, há seis anos no local, e que desde o último incêndio, em 2014, recebe R$ 200 mensais de auxílio-moradia.

Para o gestor público Felipe Cury – militante do movimento por moradia popular –, algumas práticas poderiam 
minimizar a questão das palafitas na cidade. “Há muitos imóveis subutilizados no Centro do Recife, por exemplo, que 
poderiam receber famílias”. Segundo ele, muitas áreas ribeirinhas são Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), e 
algumas têm planos urbanísticos que não são colocados em prática. [...]

A secretaria de habitação da prefeitura explica que não há projetos específicos para palafitas, que todas estão 
incluídas na política habitacional da gestão. De acordo com a pasta, existem duas obras em curso e que visam abrigar 
famílias de comunidades ribeirinhas. Uma é o habitacional Vila Brasil 1, na Ilha Joana Bezerra, que terá 128 aparta-
mentos. A obra deverá ser entregue em 2017.

PALAFITAS voltam com tudo no Recife. JC Online, 14 dez. 2016. Disponível em:  
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2016/12/14/palafitas-voltam-com-tudo-no-recife-263502.php.  

Acesso em: 4 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o problema central abordado na reportagem? Por que esse problema é tão sério?

2. O músico pernambucano Chico Science (1966-1997) é autor da canção “A cidade”, que retrata problemas 
comuns nos centros urbanos, particularmente do Recife. Procurem a canção na internet e discutam sobre 
os problemas mencionados em sua letra.

3. Quais são os efeitos, para a vida nas cidades, da desigualdade nas condições de moradia e saneamento?

4. Com base no que você e os colegas de grupo discutiram, que atitudes vocês defenderiam para resolver os 
problemas sociais da cidade em que vivem? 
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vocações das cidades envolve entender a constituição política e econômica da própria cidade pesquisada enquanto um 
elemento primordial de sua própria constituição e, posteriormente, inseri-la em questões relacionadas às cidades do 
entorno, do seu estado e do próprio país, e estes em relação a outros países. Como exemplo, o texto cita Meca, que 
antes era uma cidade comercial, depois virou um centro religioso e hoje tem uma importância capital para os mais de 
um bilhão de muçulmanos espalhados por todo o mundo. Ou seja, sua importância extrapola suas próprias fronteiras. 

Mais circunscrito ainda temos Brasília, base do poder central que infl uencia o país inteiro, mas não apenas ele, 
pois faz parte de blocos econômicos, como o Mercosul, negocia com a União Europeia, União dos Países Africanos 
e outros blocos, é membro de organismos multilaterais como a ONU e tem papel consolidado no BRICS. Refl etir 
sobre a capital brasileira é considerar essas relações internacionais e as relações internas entre os agentes federados 
numa dinâmica complexa e policêntrica. 

Sugere-se, depois da leitura, verifi car se os estudantes saberiam apontar, além das cidades mencionadas no 
texto, outras que possuem vocação religiosa, cultural e comercial.
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 PARE e PENSE

1. Por que as cidades são consideradas uma invenção humana?
Para construir as cidades, os seres humanos precisam transformar a natureza, modificar o meio 
onde estão instaladas, agregar valores, símbolos, mitos, fazer delimitações, erguer obras arquite-
tônicas, organizar-se politicamente. Uma cidade é uma extensão territorial construída a partir de 
necessidades humanas que intervêm no meio natural, e não o contrário.

2. Quais características diferenciam a vida nas cidades do nomadismo?
A questão de, nas cidades, o modo de vida estar ligado à fixação a uma territorialidade e à neces-
sidade de criar um governo central para administrar fisicamente o território delimitado; há interven-
ções no meio ambiente com propósitos de adaptá-lo permanentemente aos interesses da cidade. 
Os nômades têm outra relação com a natureza. Sua permanência em caráter transitório nos espaços 
faz suas intervenções no meio seguirem essa característica, e seus impactos são transitórios e não 
permanentes. Suas lógicas de organização política não se referem a interesses de exercer poder fixo 
sobre um território. Um aspecto contemporâneo citado pela arquiteta Raquel Rolnik são os novos 
símbolos de poder que algumas cidades reproduzem e que, no entanto, são simbologias antigas. 
Nesse sentido, o nomadismo pode ser um contraponto político, pois o “não lugar fixo” e seus mo-
vimentos dificilmente serão capturados pelo poder que deseja subjugar ou obrigar a sedentarização 
das pessoas.  
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PESQUISA
Esta atividade propõe a análise de símbolos culturais e tradicionais de uma 

cidade pela ótica de seus moradores. Por vezes, a única fonte consultada cos-
tuma ser algum órgão público de proteção ou fomento à cultura, mas a ideia é 
trabalhar com outras perspectivas. Por meio de pesquisas, entrevistas, exame de 
pontos de vista particulares, os estudantes devem refl etir sobre como a população 
compreende os patrimônios culturais e históricos de sua região.

Caso considere conveniente, no dia da apresentação dos resultados forneça 
aos estudantes documentos ofi ciais sobre patrimônios culturais para compará-los 
com o resultado das pesquisas. 

Espera-se que a habilidade EM13CHS102 seja desenvolvida pelos estudantes 
ao identifi carem as diversas dinâmicas que envolvem a constituição das cidades, 
bem como ao discuti-las enquanto produções humanas singulares sem que haja um 
modelo único que possa servir de referência a qualquer uma delas. A habilidade 
EM13CHS201 pode ser explorada nos diversos exemplos de cidade apresentados 
no texto, quando os alunos são estimulados a analisar as dinâmicas históricas que 
as transformam constantemente. 
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Por quais motivos as pessoas escolheram vi-
ver em cidades? Alguns estudiosos, como Rol-
nik, apontam que a opção de construir cidades 
está ligada à sedentarização dos agrupamen-
tos humanos. Tornar-se sedentário, fixar-se em 
um território e nele estabelecer uma vida em 
comum consiste em criar regras e ordenamen-
tos que todos os membros do grupo devem 
seguir. Trata-se de um modo de vida oposto 
ao nomadismo. Ser nômade é não possuir 
uma residência fixa em um território. Assim, os 
nômades movimentam-se por territórios dife-
rentes e neles permanecem durante períodos 
variados. Alguns acreditam que o nomadismo 
foi uma característica de todas as sociedades 
humanas no passado. Contudo, ainda existem 
diversas comunidades nômades, como o povo 
Dukha na província de Hovsgol, na Mongólia.

No nomadismo também há regras que or-
denam a vida do grupo, porém elas não es-
tão ligadas a um território fixo. A opção pela 
sedentarizarão está, por sua vez, relacionada 
com o domínio permanente sobre um territó-
rio e as riquezas naturais que podem ser dele 
extraídas. Esse domínio pode ocorrer por di-

ferentes motivos, e um deles está relacionado à gestão da produção coletiva 
dos itens necessários para a subsistência. A partir do momento em que um 
agrupamento humano se fixa em um território, a produção dos bens para a sub-
sistência passa a ser controlada por um governo, que define quanto precisa ser 
produzido ou se é necessário aumentar a produção e gerar um excedente para 
ser comercializado ou armazenado. Desse modo, a vida em comunidade pode 
ser motivada por um fator econômico e, ao mesmo tempo, visar à organização 
da vida pública. O poder público pode determinar o que é de todos, estabelecer 
mecanismos para distribuir a riqueza e definir as obrigações e os direitos de 
cada um.

Além dos motivos econômicos e político-administrativos, houve cidades fun-
dadas por motivos militares, tendo em vista o fornecimento de proteção contra 
ameaças de outros povos. Existem ainda cidades que surgiram como centros de 
produção de saber e cultura ou de organização da fé nos templos religiosos.

Em virtude da combinação desses diferentes fatores, é grande a diversidade 
de cidades ao redor do mundo, cujo nascimento ou fundação se deveu a va-
riados fatores. Brasília, por exemplo, foi fundada como capital política e admi-
nistrativa no Brasil nos anos 1960. Desde o início planejada para cumprir essa 
função, ela foi o resultado dos projetos de Lucio Costa (1902-1998) e Oscar 
Niemeyer (1907-2012). A cidade foi inaugurada em 1960, por Juscelino 
Kubitschek (1902-1976), na época o presidente do Brasil. Fortaleza, por sua 
vez, cresceu às margens do riacho Pajeú, em torno do forte Schoonenborch, 
erguido durante a posse dos holandeses no nordeste brasileiro, entre 1649 e 
1654. Depois de ser retomado pelos portugueses e renomeado Fortaleza de 
Nossa Senhora da Assunção, o forte desmoronou e foi reconstruído em 1817. 

Algumas cidades nascem por motivos comerciais. Lisboa, capital de Por-
tugal, é um exemplo de cidade fundada como porto comercial. Por sua vez, 

Manchester, na Inglaterra, surgiu em virtude de sua pro-
ximidade com as minas de carvão, recurso natural ne-
cessário para o desenvolvimento industrial daquele país.

Há indícios de que índios nativos já viviam na região 
de Los Angeles. A cidade de Cambridge, na região me-
tropolitana de Boston, é sede de grandes universidades 
estadunidenses, como Harvard e o Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT). Trata-se de uma cidade liga-
da ao saber e à cultura.

� Garoto do povo Dukha conduz rena e seu filhote. (Hovsgol, Mongólia, 2018.)

PARE e PENSE

1. Por que as cidades são consideradas uma 
invenção humana?

2. Quais características diferenciam a vida 
nas cidades do nomadismo?
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Habilidade (EM13CHS102) 
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS201) 
Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.
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 O QUE É CIDADE?
Neste ponto da nossa conversa, parece que não 

temos como escapar de uma pergunta fundamental: 
se as cidades são diversas, resultado de processos es-
pecíficos, ainda que com traços comuns, o que define 
propriamente uma cidade? Um conjunto de edifícios, 
casas, ruas, avenidas, praças e parques é suficiente para 
que possamos entender o significado de uma cidade? 
Novamente recorremos ao texto de Raquel Rolnik. Na 
primeira parte de seu livro O que é cidade, ela apresenta 
três perspectivas que podem nos ajudar a responder a 
essa pergunta: cidade como um ímã, cidade como escri-
ta, cidade e sua estreita relação com a política e, final-
mente, cidade como mercado. Essas perspectivas são 
complementares e nos permitem compreender algumas 
dimensões da cidade. Vale a pena pensar sobre elas.

A primeira dessas perspectivas é a da cidade como 
ímã. Certamente você sabe o que é um ímã, não? Por 
que Raquel Rolnik utilizou essa analogia? A resposta é 
que um mercado, um templo religioso ou um forte militar 
servem para atrair grupos humanos e conectá-los. 

Entendida desse modo, a cidade reúne, congrega. 
Assim, para além dos prédios, casas e outras constru-
ções, ela caracteriza-se como um elemento que agre-
ga um grande conjunto de pessoas, de diversas idades, 
crenças, valores e classes sociais. E isso não depende 
do tamanho, desde as pequenas até as megalópoles, é 
possível notar essa mesma característica.

A segunda perspectiva é a da cidade como escrita. 
Você consegue imaginar a cidade desse modo? Por que 
a arquitetura de uma cidade poderia ser comparada a 
uma forma de escrita? Leia o trecho a seguir.

É evidente o paralelismo que existe entre a 
possibilidade de empilhar tijolos, definindo formas 
geométricas, e agrupar letras, formando palavras 
para representar sons e ideias. Deste modo, cons-
truir cidades significa também uma forma de escrita. 
Na história, os dois fenômenos – escrita e cidade 
– ocorrem quase que simultaneamente, impulsio-
nados pela necessidade de memorização, medida e 
gestão do trabalho coletivo.

[...] O desenho das ruas e das casas, das praças 
e dos templos, além de conter a experiência da-
queles que os construíram, denota o seu mundo. É 
por isso que as formas e tipologias arquitetônicas, 
desde quando se definiram enquanto hábitat per-
manente, podem ser lidas e decifradas, como se lê 
e decifra um texto.

ROLNIK, Raquel. Op. cit., p. 15-17.

Essa analogia entre cidade e escrita permite notar 
como, de fato, as cidades estão impregnadas da cul-
tura e dos valores daqueles que as construíram e que 
as ocupam e transformam e, por outro lado, como 

PESQUISA
Como vimos até aqui, a cidade é uma criação humana. Todas as cidades têm uma história e um aspecto que se 

destaca, o que se traduz em modos diferentes de se relacionar com o espaço e seus símbolos materiais e culturais.
Propomos aqui uma atividade que tem por objetivo motivar uma reflexão sobre a maneira como os habitantes 

do município em que você vive sentem e vivenciam o lugar onde moram. Para tornar o trabalho bem organizado, 
sugerimos que a atividade seja feita da seguinte maneira:

 Roteiro de trabalho

1. Com o auxílio da professora ou do professor, reúna-se com os colegas, formando pequenos grupos.

2. Em grupos, elaborem uma lista de lugares e símbolos culturais (isto é, atividades, festas, tradições, etc.) do 
município onde vocês vivem.

3. Em seguida, é hora de realizar uma enquete nos bairros em que os membros do grupo moram, perguntando a 
vizinhos, amigos e familiares se conhecem os lugares e símbolos culturais que vocês escolheram e como os veem 
e avaliam (se gostam ou não, se consideram importantes, se representam um aspecto importante do município, 
etc.). Nesse momento, é importante saber por que seus entrevistados e entrevistadas gostam ou não de um lugar, 
acham ou não certa tradição importante. Não se esqueçam de perguntar sobre as razões de cada resposta.

4. Feita a pesquisa, organizem o material para apresentar os resultados para os demais grupos. Com a ajuda 
da professora ou do professor, estabeleçam um tempo máximo para a apresentação, a fim de que vários 
grupos possam falar sobre os resultados obtidos.

5. Depois das apresentações, reservem uma aula para conversar sobre esses resultados e pensar em ações que 
poderiam ser tomadas para que o município onde vocês vivem se torne um lugar cada vez melhor.
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EM13CHS102
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Roteiro de trabalho 
1. Com o auxílio da professora ou do professor, reúna-se com os colegas, 

formando pequenos grupos.
Recomenda-se formar grupos de no máximo quatro estudantes, para melhor separar as tarefas. 

2. Em grupos, elaborem uma lista de lugares e símbolos culturais (isto é, 
atividades, festas, tradições, etc.) do município onde vocês vivem.
A lista pode enumerar festas religiosas, datas comemorativas, feiras e festivais culturais, marcos 
históricos, museus, escolas, cemitérios, ruas, estátuas, praças, igrejas, prédios ou casas históricas. 

3. Em seguida, é hora de realizar uma enquete nos bairros em que os mem-
bros do grupo moram, perguntando a vizinhos, amigos e familiares se 
conhecem os lugares e símbolos culturais que vocês escolheram e como 
os veem e avaliam (se gostam ou não, se consideram importantes, se re-
presentam um aspecto importante do município, etc.). Nesse momento, 
é importante saber por que seus entrevistados e entrevistadas gostam 
ou não de um lugar, acham ou não certa tradição importante. Não se 
esqueçam de perguntar sobre as razões de cada resposta.
O número de entrevistados fica a critério dos estudantes. Oriente-os a elaborar um questionário com, no máximo, dez perguntas objetivas 
e a abrir espaço para alguma pergunta dissertativa, a fim de procurar conhecer as razões e os porquês dos entrevistados. A entrevista 
pode ser gravada pelo celular e depois transcrita. Se possível, eles devem investigar a relação afetiva com o tema.

4. Feita a pesquisa, organizem o material para apresentar os resultados para os demais grupos. Com a ajuda 
da professora ou do professor, estabeleçam um tempo máximo de apresentação, a fi m de que todos os 
grupos possam expor os resultados obtidos.
Se possível, sugira aos estudantes tabular as perguntas em um programa como Excel e criar algum tipo de gráfico para ajudar na coleta de 
opiniões. Outra possibilidade é mostrarem uma parte da gravação dos entrevistados ou lerem alguma transcrição e, depois, discorrerem 
sobre o que foi apresentado.

5. Depois das apresentações, reservem uma aula para conversar sobre esses resultados e pensar ações que 
poderiam ser tomadas para que o município onde vocês vivem se torne um lugar cada vez melhor.
Recomenda-se que o debate gire em torno do respeito aos patrimônios culturais e da valorização e preservação da memória e dos símbo-
los criados historicamente pela população. Instigue os estudantes a avaliar quais dispositivos auxiliam na transmissão de valores desses 
símbolos, e faça com que o conceito de “alta cultura”, como contraposto a “cultura popular”, seja abordado e desconstruído.

 O QUE É CIDADE?
O texto da arquiteta e urbanista Raquel Rolnik nos possibilita refl etir sobre três dimensões das singularidades 

de uma cidade. Cada cidade é única. E há elementos que auxiliam na compreensão e análise daquilo que torna 
uma cidade diferente da outra. Seja qual for a cidade, três elementos estão sempre presentes nela, e a urbanista 
utiliza metáforas para nominar esses elementos: o primeiro é a cidade como ímã, pois ela atrai indivíduos, grupos 
humanos em torno de determinados propósitos. Alguns exemplos estão no próprio capítulo: Meca como centro 
religioso, Cambridge como polo que agrega universidades, Brasília como centro político, Lisboa como capital co-
mercial marítima, Paris e Nova York atualmente congregando diversos desses polos etc 

A segunda perspectiva encontrada em quaisquer cidades e que auxiliam na compreensão de sua maneira única 
de existir é a escrita – entender a cidade como uma escrita, que permite ser decifrada. Seus monumentos, ruas, 
praças, arquitetura são narrativas de valores culturais, econômicos, sentimentos, paixões e imaginário do povo que 
a construiu. Ler uma cidade é ler sua história, suas concepções sociológicas, econômicas, suas tensões, seus silên-
cios, suas lutas, fraturas, porosidades, intensidades, fronteiras, suas demandas. A cidade é um conjunto de signos 
intensos, que narram sentidos dos que habitam nela em diversas temporalidades. Lê-la é ler-se, essa leitura envolve 
espaço, tempo e corporeidade. Atravessar seus signos é conhecer de forma presencial sua identidade. 

A terceira metáfora utilizada por Rolnik é compreender a cidade enquanto política, em suas formas de organi-
zação individual e coletiva. É entender como os cidadãos experienciam a participação nas decisões da cidade. A 
autora utiliza a noção grega de polis e a romana civitas para defi nir essa dimensão, e ambas estão ligadas ao poder 
e capacidade do exercício da cidadania. A cidadania ou as tensões geradas pela sua ausência criam os mapas e 
fronteiras da cidade. A política, o ímã e a escrita são dimensões humanas, vivas e intensas, polissêmicas, multiface-
tadas, que podem humanizar ou desumanizar, pois se constroem nos movimentos de constituição da identidade, 
tanto das cidades quanto dos indivíduos que as habitam.  

Sugestão: analisar as três dimensões propostas por Ronilk com o auxílio das imagens no início do capítulo, que 
retratam a cidade de Songdo e as palafi tas. 
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  Espaço urbano: consumo e memória
Com esse texto, o intuito é refl etir sobre a relação assimétrica que o consumo 

está impondo às novas confi gurações da cidade; tal refl exão é conduzida com base 
nas três dimensões apresentadas por Raquel Rolnik – a escrita, o ímã e a política 
–, que correm o risco de serem subjugadas pelos valores do mercado. Criam-se, 
assim, confi gurações de territorialidade em que a escrita da cidade é envolta em 
outdoors, vitrines, banners, slogans e apelos publicitários, arquiteturas que visam 
otimizar a lucratividade; o ímã restringe-se ao mercado, aos fl uxos de capitais, 
de venda, movimentação fi nanceira, índices e tabelas; e a política ou cidadania é 
baseada em quem tem acesso ao consumo. 

O cidadão dá lugar ao consumidor, àquele que pode pagar para se benefi ciar 
dos espaços e da circulação e organização política dentro da cidade. O mercado 
como valor prioritário da constituição e estruturação de uma territorialidade cria 
fronteiras baseadas no lucro, exclui quem não tem como pagar por serviços, torna 
invisíveis camadas da sociedade, relega à margem populações cujos meios de 
sobrevivência não compatibilizam com os valores das mercadorias. 

A segregação espacial acaba por dominar fronteiras invisíveis e limites concretos, seja nos condomínios fechados, 
seja nas habitações precárias; também afeta a área e o modo de circulação, categorizando as pessoas por critérios 
consumistas. As desigualdades de moradia, emprego, transporte e saúde constroem o mapa da segregação espa-
cial e defi nem sua fronteira: a falta de infraestrutura básica e de acesso aos direitos humanos delimita quem pode 
pagar por sua cidadania. 

Além da segregação espacial, outro problema causado pela imposição de valores mercadológicos à constituição 
das cidades é o risco de o progresso econômico causar mudanças que apaguem suas memórias históricas, prin-
cipalmente as contidas em suas arquiteturas. Cada cidade, em sua escrita, narra fatos singulares através de seus 
patrimônios arquitetônicos, testemunhas de estilos de vida, valores sociais e concepções econômicas de outras 
temporalidades. Eliminá-los é perder um fragmento da memória coletiva de uma geração, deixando, assim, de 
dialogar com as gerações futuras e de transmitir-lhes algo que pertence a elas: o direito de conhecer o passado por 
meio de uma narrativa singular que só um patrimônio arquitetônico é capaz de testemunhar. 

A luta pela preservação da memória histórica nos patrimônios arquitetônicos e a inclusão de todos nos espaços 
de circulação da cidade são exercícios políticos de cidadania, parte do desafi o atual das três dimensões apontadas 
por Raquel Rolnik. 

Antes de ler o texto, sugere-se que o professor e os estudantes façam uma caminhada pela escola para ler a 
sua arquitetura, sentir a sua escrita, voltar a atenção a detalhes e refl etir sobre o que cada espaço signifi ca e que 
possíveis histórias narram. 

 PARE e PENSE

1. Considerando os aspectos tratados no texto de Rolnik, comente como 
a segregação social colabora para defi nir os espaços urbanos. 
A segregação social é o que estrutura a segregação espacial urbana, criando barreiras físicas ou 
invisíveis que impedem a circulação de determinados grupos sociais em espaços que se destinam 
apenas ao consumo. Os serviços oferecidos pelo Estado também fazem parte dessa segregação: 
saúde, saneamento básico, segurança e educação escolar não são distribuídos de forma equânime 
dentro dos espaços urbanos, sua oferta é maior em centros econômicos e menor em zonas de fragili-
dade social; outra característica dessa segregação é a definição dos locais e condições das moradias 
entre as regiões centrais e periféricas, gerando o contraste entre os condomínios fechados de luxo e 
as favelas, ocupações, cortiços e palafitas. 

2. Por que a segregação é um obstáculo para o exercício da cidadania?
A segregação é um obstáculo para o exercício da cidadania porque esta tem como base o direito 
à igualdade de tratamento e o respeito à dignidade humana, tanto pelos poderes constituídos do 
Estado quanto pela sociedade civil. Segregar é separar, discriminar, exercer poder para coagir e 
impedir o acesso a direitos fundamentais de garantia e manutenção da participação democrática e 
cidadã na sociedade brasileira. A segregação viola direitos que são uma das bases formais e jurídi-
cas da cidadania, como os que estão previstos nos artigos 5o e 6o da Constituição. 
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nós somos também resultado das cidades nas quais vivemos. Segundo Rolnik, a arquitetura das cidades deno-
ta – no sentido de representar, significar e caracterizar – um mundo particular, o mundo ou o universo daquela 
cidade. É por meio desses sinais concretos – edifícios, praças, casas, etc. – que deciframos cada cidade, o que a 
torna diferente de outras, conferindo-lhes uma identidade.

Essas duas perspectivas nos auxiliam a entender a relação entre cidade e política, que é a terceira perspectiva discu-
tida por Raquel Rolnik. Viver na cidade necessariamente significa viver de forma coletiva. Essa perspectiva nos remete a 
duas palavras: polis e civitas. Ambas, a primeira grega e a segunda latina, significam “cidade”. Delas derivam as palavras 
“política”, “cidadão” e “cidadania”. Todas têm relação com a ideia de coletividade, algo próprio das cidades. Assim, falar 
em cidade como coletividade implica, por sua vez, a ideia de participação: e isso em um duplo sentido, pois somos parte 
da cidade e, como seus habitantes, participamos da vida que nela se desenvolve.

Assim, ser habitante de cidade significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos esta 
participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos.

[...] Da mesma forma se referiam os romanos à civitas, a cidade no sentido de participação dos cidadãos na vida 
pública. Se no caso da polis ou da civitas o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade e sim à sua 
dimensão política, o conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo que, por direito, pode 
participar da vida política.

ROLNIK, Raquel. Op., cit., p. 15-17.

 Espaço urbano: consumo e memória
O importante até aqui é que você perceba 

que viver em uma cidade significa aprender 
a ser cidadão e que, como tais, construímos 
nossa cidade a cada dia. Mas a cidade não é 
só ímã, escrita e participação política; ela é 
também mercado. Hoje, mais do que nun-
ca, as atividades relacionadas ao mercado e 
ao consumo se fazem presentes em todos os 
aspectos da vida. O consumo está, pratica-
mente, em cada esquina, em cada anúncio de 
ônibus ou metrô, está nos objetos e mercado-
rias nas vitrines das lojas e nas prateleiras de 
nossas casas e, também, nas propagandas em 
todos os nossos dispositivos de comunicação, 
nos vídeos, nos jogos, nos jornais, revistas 
e televisão. Raquel Rolnik nos alerta de que 
hoje o mercado domina a cidade.

Essa presença tão marcante do comércio 
e do consumo tem, por sua vez, duas con-
sequências importantes. A primeira delas é a 
segregação espacial. A segunda, os impac-
tos das transformações urbanas na memória 
das cidades, isto é, na preservação de sua história e de seu patrimônio histórico. Precisamos refletir sobre 
essas duas consequências. Vamos começar pela segregação espacial.

Para que você possa entender esse tipo de consequência, pense nos diferentes espaços da cidade em que 
vive ou, se possível, pense nas grandes cidades do Brasil. Podemos afirmar que todas as regiões das cidades 
são iguais, possuem as mesmas características econômicas e de qualidade de vida? Para ajudar, lembre-se, 
por exemplo, da situação que indicamos no início do capítulo, quando falamos da cidade do Recife. Pois 
bem, você certamente notará que a “geografia urbana” não é exatamente a mesma, há diferenças inegáveis 
entre um bairro de periferia e outro mais central.

Não se vê vitrinas de mármore, aço escovado e neon na periferia, nem lama ou falta d’água no Leblon (Rio), 
Savassi (Belo Horizonte) ou Boa Viagem (Recife). É como se a cidade fosse demarcada por cercas, fronteiras ima-
ginárias, que definem o lugar de cada coisa e de cada um dos moradores.

[...] A segregação é manifesta também no caso dos condomínios fechados – muros de verdade, além de con-
troles eletrônicos, zelam pela segurança dos moradores, o que significa o controle minucioso das trocas daquele 
lugar com o exterior. Além dos recortes de classe, raça ou faixa etária, a segregação também se expressa através 
da separação dos locais de trabalho em relação aos locais de moradia.

ROLNIK, Raquel. Op. cit., p. 41-42.

 �  Os shoppings centers são um dos símbolos mais marcantes da relação entre 
mercado e cidades. Esses espaços se tornaram verdadeiros templos do 
consumismo. Houston Galleria, na cidade de Houston, Estados Unidos, 2016.
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Essa situação não é estranha, pois ela revela uma face real das cidades em que vivemos ou que visitamos. Desse 
modo, a cidade também precisa ser entendida como ambiente de desigualdades, de oportunidades desiguais de 
moradia, emprego e diversão.  

A lógica de mercado, principalmente nas grandes cidades, tem impacto significativo na preservação da 
sua memória, uma vez que promove mudanças que, muitas vezes, apagam a história. Por causa dessas mu-
danças, a memória urbana é uma forma de compreender e refletir sobre as cidades onde moramos ou que 
visitamos, o que transforma nossa maneira de observá-las. A cidade é uma construção, por isso o desenho 
das ruas, das praças, das igrejas, dos prédios governamentais, das casas e outros edifícios reflete ideias e va-
lores da sociedade ou grupo humano que a construiu. Assim, elas refletem a cultura à qual estão vinculadas, 
ou melhor, da qual são um dos frutos. Nesse sentido, podemos estudar e conhecer outros períodos históricos 
ao observá-las ao caminhar por elas e conhecer aspectos marcantes de sua arquitetura. 

É por isso que devemos valorizar a memória urbana e o patrimônio histórico, uma vez que a preservação 
de um prédio antigo nos mantém em contato com formas diferentes de pensar e construir a cidade, inclusive 
bem distintas das atuais. Como afirma Raquel Rolnik, a preservação do patrimônio histórico é uma forma 
de a própria cidade contar a sua história. Assim, preservar construções antigas é impedir que modos de vida 
sejam apagados, já que a cidade é também escrita – as intenções, as ideias e os modos de vida de nossos 
antepassados estão embutidos na arquitetura das casas e prédios, bem como no desenho das cidades.

Além de modificar-se ao longo de sua própria história, 
a cidade é diversa aos olhos daqueles que nelas vivem, 
por ser vista de modo distinto pelas diferentes pessoas 
que a habitam – podemos mesmo falar em diferentes 
territorialidades. 

Um problema muito visível nas cidades brasileiras é a 
desigualdade social. O contraste que enfatizamos no início 
do capítulo, com a foto de palafitas no Recife e o planeja-
mento e a tecnologia envolvidos na construção da cidade 
de Songdo, pode ser notado em uma mesma cidade. A pre-
cariedade das condições de moradia e saneamento básico 
é chocante, perante a riqueza e a condição de bem-estar 

existentes em uma mesma cidade. 
Diante das diferentes formas de 

pensar a construção das cidades, 
outro problema se impõe: existe 
a cidade ideal? Uma cidade com 
aspectos interessantes recortados 
da cidade real, porém distante da 
experiência dos seus habitantes? 
Ou um projeto que fica apenas no 
plano das ideias e que possa ser 
posto em prática no futuro por 
pessoas reais?
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� Fotos comparativas da rua São Bento, um 
dos emblemas do centro da cidade de 
São Paulo (SP): a de cima, feita por Militão 
Augusto de Azevedo em 1862; a de baixo, 
de autoria de Léo Burgos, feita em 2020. 
As duas fotos registram o início da rua, no 
cruzamento com a José Bonifácio (antiga 
rua do Ouvidor), com vista para o largo São 
Bento. No fundo da segunda foto, podemos 
ver a torre do Mosteiro de São Bento, outro 
símbolo do centro paulistano. 

PARE e PENSE

1. Considerando os aspectos tratados no 
texto de Rolnik, comente como a segre-
gação social colabora para defi nir os es-
paços urbanos. 

2. Por que a segregação é um obstáculo 
para o exercício da cidadania?
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 ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Documentário Hiato

Ao assistir ao documentário Hiato (Vladimir Seixas, 2008, 19 min), os 
estudantes terão a oportunidade de discutir o que é segregação espacial 
e quais são suas consequências no país. Em agosto de 2000, um shopping 
do Rio de Janeiro – ou seja, um centro de consumo – é visitado por um 
grupo de manifestantes, moradores de favela, de rua, sem-teto. A ocu-
pação deles tem objetivos políticos e repercute nacionalmente. As cenas 
retratadas pelo documentário mostram momentos de discriminação, re-
pressão e indignação daqueles que não têm direito de percorrer os espaços 
em que a cidadania está atrelada à capacidade de consumo. Para exibir o 
documentário, você pode acessar o link https://www.youtube.com/wat-
ch?v=UHJmUPeDYdg (acesso em: 28 ago. 2020).

A habilidade EM13CHS103 será mobilizada na análise de curta me-
tragem audiovisual e a extração de evidências apresentadas pelos seus 
protagonistas na construção de argumentos sobre a situação apresentada.

A habilidade EM13CHS502 será desenvolvida com a análise do choque 
cultural e social e a consequente discriminação que sofrem por ocuparem 
um lugar não predeterminado para aquele grupo social.

Ao final do documentário, peça aos estudantes que formem um círculo 
e promova uma discussão com as perguntas sugeridas a seguir.

 Roteiro de trabalho

1. O que significa hiato e por que o documentário tem esse nome?
Hiato é o encontro entre duas vogais que pertencem a sílabas diferentes; ou uma lacuna, intervalo. Pode-se metaforizar esses sentidos e 
refletir não só sobre o encontro das vogais, mas sobre o encontro entre dois mundos que estão “juntos”, porém em lugares diferentes, e 
precisam ser separados; ou a lacuna que há entre as classes sociais, um espaço vazio que os manifestantes preenchem com seus corpos 
e atitudes políticas; ou ainda as fendas pelas quais os moradores de rua, de favela ou sem-teto atravessaram para estar naquele local 
consumista que não os deseja, que precisa mantê-los distantes, mas não consegue. 

2. As cenas do documentário ainda são atuais? Por quê?
Leve os estudantes a refletir se o cenário mudou em relação ao que aparece no documentário, se há discriminação e impedimento de 
certas camadas sociais entrarem nos shoppings ou em outros espaços. Tal reflexão deve considerar a lógica dos condomínios fechados, 
das ruas com guarita, das favelas, das palafitas, dos cortiços.

3. Qual foi a intenção dos moradores ao irem ao shopping?
Entre tantas possibilidades de resposta, uma delas seria que, com seus corpos em outra lógica espacial, eles pretendiam dar visibilidade 
a problemas sociais que envolvem desrespeito à cidadania e aos direitos humanos, assentados em preconceitos de classe e segregação 
social e espacial. 

4. Por que eles incomodaram tanto?
Os manifestantes expuseram, com sua manifestação, a exclusão social e espacial que existe no país. Não era para eles estarem ali, não 
era para comerem pão com mortadela nem experimentarem roupas e sapatos que não iriam comprar. Eles trouxeram a miséria para o 
centro de consumo e expuseram quão injusto é o sistema social brasileiro. Politicamente, eles desconstruíram os preconceitos atribuídos 
à sua classe social – há aqueles que os consideram ineptos, ignorantes; os manifestantes, de forma organizada, pacífica e sistematizada, 
demonstraram uma capacidade de articulação e inteligência que desconcertou os aparelhos repressivos que foram mobilizados para re-
preendê-los, como transparece na fala do policial ao entrar no ônibus ou quando oferecem dinheiro para eles se retirarem. Enfim, a ideia 
de que o pobre não sabe se organizar e precisa de quem o lidere não cabe nessa manifestação. 

5. No documentário, há as seguintes falas: “a gente sendo recriminado não só pelos ricos, mas pelos próprios 
pobres que trabalham no shopping”, “Direitos Humanos aqui é só pra quem tem, pra nóis que não tem, 
minha filha, nóis não vai ter Direito Humano nunca, só tapa na cara, mais nada!”, “eu fui pra mostrar ao 
mundo que existe barreira, existe fronteira que a gente não passa até certo lugar”. O que é possível concluir 
em relação a esses trechos de depoimentos, com base no que foi discutido no capítulo?
Dentre as muitas maneiras de abordar essas falas, uma delas seria entender a vivência à qual se reportam: ao ir ao shopping, os mani-
festantes percebem o ódio de classe e que seguranças, policiais e vendedores não são solidários às demandas dos que estão em situação 
de miséria; tais discriminações fazem de um centro de consumo um lugar de exceção, onde as leis se submetem ao mercado e os direitos 
humanos são denegados; e, por fim, a última fala é uma narrativa viva, sentida na pele, de segregação espacial e de como ela foi inten-
samente confrontada, com sucesso, por atos políticos das minorias. 

Habilidade EM13CHS103 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade EM13CHS502 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Parasita (2019) é um fi lme dirigido pelo cineasta Bong Joon-ho. Não será 

possível abordar toda a complexidade e beleza crítica do fi lme, apenas alguns 
apontamentos ligados às problemáticas e discussões promovidas até aqui.

A própria Songdo – mostrada no início do capítulo, com arquitetura e projeto 
urbanístico que prometem o futuro e refl etem o ápice do avanço tecnológico 
na concepção de uma cidade inteligente, integrada à natureza e planejada com 
sistemas interligados de informação on-line – convive com a realidade retratada 
no fi lme Parasita. É a realidade dos que estão à margem do capitalismo e das 
promessas meritocráticas de que os que tiverem espírito empreendedor serão em-
presários de si mesmos, mas se tornam trabalhadores que vivem em precariedade.

São novos nomes para situações conhecidas de pessoas que sobrevivem (ou 
subvivem) no porão, abaixo do solo, e precisam subir na arquitetura rudimentar 
dos cômodos apertados de suas moradias para conseguir captar sinal de wi-fi 
grátis. Muitas são as simbologias do fi lme, mas uma delas, de grande efeito es-
tético na narrativa, é reveladora das discrepâncias sociais: a água de uma chuva 
torrencial que, para os ricos, é diversão, para os pobres é uma enxurrada de fezes, castigo líquido de cima e de 
baixo. A “idílica” chuva signifi ca ser expulso da moradia, ter de ir para um abrigo lotado e sem estrutura. Essa 
torrente será incessante e castigará mais, pois o modelo de consumo intensifi cará as transformações ambientais, 
excluindo mais ainda os excluídos.

Os pobres no fi lme por vezes são tratados como insetos e chegam a ser dedetizados em sua habitação, debai-
xo dos imóveis de luxo. Para não serem notados, rastejam e deixam rastros, pois têm um cheiro peculiar que não 
permite que suas origens sejam apagadas. O cheiro da pobreza é um traço identitário no fi lme. O encontro entre 
o mundo da elite, abastada, e dos pobres excluídos faz refl etir sobre quem é o parasita. A família Ki-taek, que não 
tem nada ou quase nada, e ascende socialmente mediante engodos, ou aqueles encastelados em residências de 
luxo, a família Park, que lucra com a realidade que priva milhares de seres humanos do acesso a direitos sociais, 
incluindo a família Ki-taek?

Se parasita é um organismo que vive de – ou em – outro organismo e dele obtém alimento, quem prejudica 
a quem? Seria absurdo pensar que o parasita está parasitando um parasita? A situação parasitária se intensifi ca 
no decorrer da narrativa. Há outro “organismo”, outro ser que vive abaixo do porão, ou seja, em uma escala de 
profundidade maior, de abismo social aprofundado. E os excluídos, em diversas escalas, encontram-se, mas não 
se enxergam como classe social, se veem como inimigos, como “organismos” que precisam se subjugar, como se 
a alienação entre os excluídos fosse um outro parasita, que só os faz sonhar ser ricos, explorar outros seres huma-
nos, mas não mudar as estruturas econômicas que os excluem. Songdo é uma cidade que pertence ao país onde 
foi fi lmado Parasita. A palafi ta encontra-se em uma região distante geografi camente da Coreia do Sul, mas, em 
termos de exclusão espacial, ambas, tanto as casas de palafi ta brasileiras como os porões precários sul-coreanos, 
incluem-se na mesma categoria de exclusão social.

PESQUISA
O objetivo desta pesquisa é criar refotografi as, como as duas que estão na seção e retratam dois momentos 

históricos, incorporando-os em uma única cena. Essas imagens, para serem fotografadas, exigem investigação, es-
tudos  leituras  ensamento cr tico  di lo os  Desta orma  a intenção  ro orcionar uma relação i encial com os 
estudantes. Eles investigarão a cidade pela perspectiva das suas transformações no decorrer do tempo, sua dinâmica 
própria. Será necessário um olhar atento ao espaço, à tecnologia que for utilizada e aos valores simbólicos e afetivos. 

Essa mistura de elementos que a experiência de produzir refotografi a pode proporcionar será o balizador das 
discussões sobre os patrimônios históricos, sobre quão intenso e rico pode ser conhecê-los e principalmente pre-
servá-los. Através deles, a historicidade da cidade apresenta-se e dialoga com seus cidadãos. Esse diálogo também 
oportuniza que as gerações atuais entrem em contato com o seu ser histórico de forma crítica. 

A refotografi a é uma forma de pesquisa, de interpelação de um momento único e que não se repetirá, mas que 
pode ser reproduzido também de forma única. Essa arte não sobrepõe temporalidades, ela as torna simultâneas, 
cria reconfi gurações inéditas, interpela contextos, entrelaça intenções do fotógrafo anterior com as paixões e desejos 
dos artistas-pesquisadores do presente. É um aprendizado feito com corpo, com histórias partilhadas. O clique da 
máquina é uma metáfora do trabalho de um artesão cuja matéria-prima é a sincronia do antes e do agora em um 
eterno presente-passado. Ou seja, assim que a refotografi a estiver pronta, ela já pertence a um tempo anterior ao 
momento.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Em um artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, em 9 de fevereiro 

de 2019, Fábio Palácio analisa o filme Parasita, que trata da desigualda-
de social na Coreia do Sul. Nesse artigo, intitulado “Grande vencedor 
do Oscar, ‘Parasita’ espelha tensões do capitalismo tardio da Coreia do 
Sul”, Fábio Palácio afirma que Bong Joon-ho, diretor do filme, “critica, 
no subtexto, a apregoada meritocracia: numa sociedade em que não há 
oportunidades para todos, o mérito não é suficiente para alguns”.

 �  Cena do filme Parasita, dirigido por Bong Joon-ho. Esse filme 
apresenta uma análise contundente da segregação espacial e 
da desigualdade social no contexto da Coreia do Sul.

PESQUISA
Vamos dar mais um passo na compreensão do município em que você vive. Reunidos em grupo, você e seus 

colegas realizarão uma pesquisa durante a qual vão observar, analisar e interpretar os patrimônios históricos nela 
existentes, a fim de compreender melhor o seu significado e as transformações que talvez tenham ocorrido ao 
longo do tempo.

 Roteiro de trabalho

1. Em primeiro lugar, formem pequenos grupos, orientados pela professora ou professor.

2. Em grupos, façam um levantamento de fotos históricas do município em que vivem, de diferentes pe-
ríodos históricos e de diferentes locais da cidade. Essa pesquisa pode ser feita principalmente em três 
lugares:
a. em arquivos antigos de imprensa, se a cidade possui jornais ou revistas antigos, ou mesmo emis-

soras de rádio e televisão; muitas vezes esses veículos de comunicação guardam o seu acervo e 
permitem consultas;

b. outra fonte pode ser o próprio poder público – prefeituras e câmaras municipais muitas vezes guardam 
acervos de imagens históricas da cidade, além de outros documentos;

c. por fim, museus, centros culturais e centros de memórias em universidades podem reunir e catalogar 
imagens do passado.

 Tão importante quanto esses centros de documentação, é fundamental conhecer pessoas que gostem da 
história da cidade e preservem acervos familiares, com fotos e ilustrações. Geralmente esses acervos são 
guardados por razões afeitvas e, portanto, sempre há histórias e memórias relativas a eles. Conhecer essas 
pessoas não é fácil, mas, quando se conhece uma, você acaba conhecendo outras. As redes sociais podem 
ser um local de encontro dos memorialistas de sua cidade. Vale a pena recorrer a esse tipo de fonte tam-
bém.

3. Após a montagem do acervo de imagens antigas, a pesquisa continua. É preciso selecionar locais em que 
o seu grupo gostaria de intervir, por exemplo: algum prédio histórico, alguma praça importante, algum 
parque. Escolhidos esses locais, façam uma refotografia, que consiste em ir ao local retratado pela imagem 
histórica pesquisada e tirar uma nova fotografia de como ele está hoje. Procurem manter o enquadramento 
ou o ângulo da foto original, pois isso facilitará a comparação com a original. 

4. Mas o trabalho não termina por aí. Vocês podem utilizar programas de edição de imagens ou de vídeos 
e juntar as duas imagens: a fotografia original, fruto da pesquisa histórica, e a refotografia, de autoria do 
grupo. Com base nesse trabalho, é possível refletir sobre as mudanças ocorridas na sua cidade.

5. Com o material elaborado, tanto as fotografias históricas como as refotografias, organizem, com a profes-
sora ou o professor, uma exposição na escola, que pode incluir momentos de discussão sobre o patrimônio 
histórico da cidade e sobre ações que promovam sua preservação.
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A habilidade EM13CHS103 será mobilizada na elaboração de hipóteses para 
compreender as transformações históricas de uma cidade a partir de seus patri-
mônios culturais. Os estudantes selecionarão documentos visuais e arquivos de 
diversas fontes para elaborar outros documentos históricos. 

A habilidade EM13CHS104 será desenvolvida na análise de documentos e 
fotos de outras épocas para identificar valores culturais materiais e imateriais dos 
patrimônios culturais de uma cidade. Os resultados desse trabalho serão retratados 
em refotografias. 

 Roteiro de trabalho 
1. Em primeiro lugar, formem pequenos grupos, orientados pela professora 

ou professor.
Sugere-se que os grupos sejam de no máximo quatro estudantes para melhor dividir 
as tarefas. 

2. Em grupos, façam um levantamento de fotos históricas do município em 
que vivem, de diferentes períodos históricos e de diferentes locais da cida-
de. Essa pesquisa pode ser feita principalmente em três lugares:
a. em arquivos antigos de imprensa, se a cidade possui jornais ou revistas 

antigos, ou mesmo emissoras de rádio e televisão; muitas vezes esses 
veículos de comunicação guardam o seu acervo e permitem consultas;

b. outra fonte pode ser o próprio poder público – prefeituras e câmaras municipais muitas vezes guardam 
acervos de imagens históricas da cidade, além de outros documentos;

c. por fim, museus, centros culturais e centros de memórias em universidades podem reunir e catalogar 
imagens do passado.

Tão importante quanto estes centros de documentação, é fundamental conhecer pessoas que gostem da 
história da cidade e preservem acervos familiares, com fotos e ilustrações. Geralmente esses acervos são 
guardados por razões afetivas e, portanto, sempre há histórias e memórias relativas a eles. Conhecer essas 
pessoas não é fácil, mas, quando se conhece uma, você acaba conhecendo outras. As redes sociais podem 
ser um local de encontro desses memorialistas de suas cidades  ale a ena recorrer a esse ti o de onte 
também.
Cada indivíduo do grupo pode ir a um desses lugares e, com o celular, caso seja permitido, fotografar as imagens dos acervos ou 
escaneá-las, e assim já exercer um trabalho de reflexão sobre a intervenção da tecnologia nas imagens. Se possível, oriente-os 
a elaborar alguns critérios de separação para as fotos: por décadas (1990, 1980, 1970, 1960...); por espaços públicos (escola, 
praças, prédios, ruas etc.) ou particulares (bares, restaurantes, cinemas, lojas, residências). Os estudantes podem gravar ou anotar 
as histórias particulares, caso o acervo utilizado seja de um memorialista. 

3. Após a montagem do acervo de imagens antigas, a pesquisa continua. É preciso selecionar locais em que 
o seu grupo gostaria de intervir, por exemplo: algum prédio histórico, alguma praça importante, algum 
parque. Escolhidos esses locais, façam uma refotografia, que consiste em ir ao local retratado pela imagem 
histórica pesquisada e tirar uma nova fotografia de como ele está hoje. Procurem manter o enquadramento 
ou o ângulo da foto original, pois isso facilitará a comparação com a original.
Pode-se tentar reconstituir até o horário, o mês, o dia em que a foto original fora captada. Caso não seja possível, tente fazer uma inves-
tigação sobre a câmera usada para captar a imagem, a intenção do fotógrafo, eventos históricos e costumes da época.

4. as o trabal o não termina or a  ale a ena utili ar ro ramas de edição de ima ens ou de deos e 
juntar as duas imagens: a fotografia original, fruto da pesquisa histórica, e a refotografia, de autoria do 
grupo. Com base nesse trabalho, é possível refletir sobre as mudanças ocorridas na sua cidade.
Para a editar o material, a sugestão é utilizar o Adobe Photoshop, Corel Photo-paint e/ou outros aplicativos gratuitos.

5. Com o material elaborado, tanto as fotografias históricas quanto as refotografias, organizem, com a profes-
sora ou o professor, uma exposição na escola, que pode incluir momentos de discussão sobre o patrimônio 
histórico da cidade e sobre ações que promovam sua preservação.
É importante sugerir um nome para a exposição. Cada grupo pode fomentar a discussão com base nas experiências que teve para montar 
suas refotografias, explicitar o que  aprendeu sobre a cidade e seu desenvolvimento histórico e sobre as fotografias enquanto documentos 
históricos e afetivos. Isso servirá de base para um debate sobre a importância da preservação dos patrimônios históricos para a cidade e 
para as futuras gerações.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS104) 
Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço. 
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  Cidades ideais
O texto propõe pensar sobre o que é uma cidade ideal. Nesse sentido, surgem 

diversos problemas, pois a idealização de uma cidade seria referente a um valor 
absoluto, ou seja, válido para todas as cidades, ou para apenas uma? E será que, 
ao se pensar essa idealização, seria possível abarcar todos os desejos e confl itos 
inerentes dos diversos grupos e camadas sociais? A população teria acesso a todos 
os bens de forma igualitária? As decisões políticas contemplariam a opinião e o 
desejo de todos os habitantes, ou caberia a uma minoria decidir por todos? Uma 
cidade ideal teria saneamento básico, escola, habitação, emprego, saúde, áreas 
de lazer para seus cidadãos? Como defi nir quem decide o que é ideal ou não, 
quando se trata da vida coletiva e sua administração? 

Os problemas sociais, como violência, desemprego, miséria, moradias precárias, 
administração política corrupta, espaços de consumo que excluem camadas sociais 
consideradas inaptas para transitar em seu meio, entre outros, seriam de fato so-
lucionados com propostas idealizadas? Com metas a serem atingidas através de 
processos abstratos que visam a soluções ainda não existentes? Uma cidade ideal, ao 
que parece, teria a necessidade de cidadãos ideais que fossem destituídos do desejo 
de contestar, sempre felizes em seus espaços particulares e públicos, que vivessem em harmonia com o meio, com seus 
vizinhos, concidadãos, amigos, com os governantes; cidadãos ideais que não cometeriam crimes passionais, seriam seres 
políticos cuja atuação, autoconsciente de seus direitos e deveres, confi rmaria a idealidade de uma cidade, e a política, por 
sua vez, confi rmaria a harmonização da vida pública e seria voltada para a promoção da justiça e felicidade de todos. 
Tal harmonia iria requerer polícia, prisão, exército, arames farpados, concertinas, câmeras de vigilância, arquiteturas que 
enclausuram ou impedem passagens? Alguém conhece uma cidade assim? 

Antes de perguntar sobre como seria a cidade ideal, pergunte aos estudantes sobre como seria a escola ideal. 
Objetiva-se com o texto refl etir sobre a noção de utopia como um lugar idealizado e que não há como exis-

tir, pois sua perfeição seria inalcançável. O que há são cidades imperfeitas com diversos tipos de problemas. 
De rontar se com uma uto ia ode ser um e erc cio re  e i o  uma leitura sobre o r rio momento ist rico e 
geográfi co da cidade onde o leitor se encontra. Um momento de autoconhecimento no qual as perguntas que 
poderiam surgir seriam algo como: Por que tal utopia não pode existir e qual o papel de cada um perante as 
ideias utópicas? Resignar-se? Lutar para tentar implementá-las? As utopias seriam apenas projetos irrealizáveis 
de sonhadores? O fi lósofo Thomas Morus estaria propondo algo impossível ao idealizar uma sociedade sem 
propriedade privada? Estariam as sociedades humanas presas a apenas um modelo de distribuição e produção 
social de riquezas? As utopias trazem consigo noções antropológicas de que o ser humano é feliz nelas e essa 
felicidade, ao que parece, lhe é negada nos modelos históricos e sociais existentes. O que faz afl orar críticas 
de que o ser humano ainda não conseguiu aperfeiçoar um modelo de convivência social que lhe proporcione 
satisfação. A utopia, assim, seria o refl exo da insatisfação humana em relação a si mesmo, pois a cidade é uma 
criação sua, que se transforma e, ao transformar-se, modifi ca as utopias. 
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LER TEXTO FILOSÓFICO
O fi lósofo Platão defi ne a idealidade de uma cidade por meio de uma harmonia 

segundo a qual os papéis de seus cidadãos são fi xados por elementos primordiais 
de suas almas: a concupiscente seria a escala inferior, sua região é ventre, reino 
das paixões e apetites que defi nem certas profi ssões como a dos agricultores e 
artesãos; a irascível, a alma da coragem, dos guerreiros, está localizada no peito 
e defi ne os que defendem a pólis; por último, a racional, é a alma da temperança, 
capaz de intelectivamente compreender a ideia de justiça, promovê-la e, assim, 
governar a cidade em harmonia. 

A utopia platônica estrutura a cidade onde as paixões são governadas pelos princí-
pios racionais e intelectivos dos seus governantes. A expressão máxima disso é conhe-
cida como sofocracia, um governo dos sábios, regido por fi lósofos que contemplam a 
ideia de bem. As três almas seriam analogicamente organizadoras do sistema político 
da cidade, e seus papéis teriam de ser fi xos e não poderiam ser trocados. 

16 CAPÍTULO 1

Veja a seguir dois exemplos desse tipo de trabalho. 

 Cidades ideais
Na história da filosofia não nos faltam expressões 

de cidades ideais. Por exemplo, para Platão (428 a.C.- 
-348 a.C.), a cidade ideal é aquela em que a justiça 
é o bem maior distribuído a todos; essa cidade justa 
só poderia existir se cada um ocupasse uma função 
de acordo com suas aptidões naturais. Platão imagi-
nava uma cidade ideal construída com base na psi-
que humana. O filósofo ateniense propunha que a  
alma humana era dividida em três partes. A primeira 
delas, a alma racional, localizada na cabeça, estava 
ligada ao conhecimento, às ideias e à sabedoria. A se-
gunda, chamada de alma irascível, localizava-se no 
peito e estava relacionada com a vontade e a força físi-
ca. A terceira, denominada alma concupiscente, era 
a mais baixa de todas, localizada no ventre, associada 
aos nossos desejos e necessidades mais básicas.

Imaginando a cidade como um reflexo da alma hu-
mana, aqueles com vocação física deveriam ser seus 
protetores e soldados. Aqueles com vocação pela satis-
fação das necessidades ficariam encarregados do arte-
sanato, da agricultura e do comércio; por fim, aqueles 
com aptidão racional deveriam ser juízes e governan-
tes. Finalmente, para Platão, a cidade deveria ser go-
vernada pelos filósofos, pois estes eram os mais sábios 
e os representantes da alma racional. A cidade ideal e 
mais justa seria aquela em que cada um desempenhas-
se as atividades que estão em conformidade com suas 
habilidades. 

Confira um trecho de um livro de Platão, chamado 
A República, no qual Sócrates e Glauco conversam so-
bre a cidade ideal.

 �  Memórias Bragantinas: projeto 
de refotografias da cidade 
de Bragança Paulista (SP), 
coordenado por André Luis La 
Salvia, Juca La Salvia e Carlos 
Finocchio. Foto de André Luis 
La Salvia, 2013.

 �  Composição de fotos de 
manifestação nas escadarias da 
Catedral em Florianópolis em 
1970 e 2018. 
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LER TEXTO FILOSÓFICO
Reproduzimos abaixo um trecho de um livro muito famoso de Platão, A República. Nele, o filósofo discute 

vários assuntos relacionados à filosofia política e à ética. Neste trecho, você encontrará algumas ideias dele sobre 
como promover a justiça na cidade, com base em um diálogo entre dois personagens, Sócrates e Glauco. Depois 
da leitura, reflitam sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho.

— Ora, não esquecemos, por certo, que a cidade era justa devido ao fato de cada uma de suas três classes se ocupar 
de sua própria tarefa. 

— Não me parece que o tenhamos esquecido. 
— Lembremo-nos, pois, de que, do mesmo modo, cada um de nós, em quem cada elemento preencherá a sua própria 

tarefa, será justo e preencherá, por sua vez, a sua própria tarefa. 
— Sim, por certo, é preciso lembrar-se disso. 
— Por conseguinte, não compete à razão comandar, visto ser sábia e ter o encargo da previdência para a alma inteira, 

e à cólera obedecer e secundar a razão. 
— Sim, certamente. 
— Mas não é, como dissemos, uma mistura de música e ginástica que porá de acordo estas partes, fortalecendo e 

nutrindo uma com belos discursos e com as ciências, afrouxando, apaziguando e abrandando a outra pela harmonia e 
pelo ritmo?

— Sem dúvida.
— E estas duas partes educadas dessa maneira, realmente instruídas no seu papel e exercitadas para cumpri-lo, hão 

de governar o elemento concupiscível, que ocupa o maior lugar na alma e que, por natureza, é o mais alto grau ávido por 
riquezas; elas o vigiarão, por medo de que, saciando-se dos pretensos prazeres do corpo, ele cresça, adquira vigor e, em 
vez de se ocupar de sua própria tarefa, tente assujeitá-las e governá-las, o que não convém a um elemento de sua espécie 
e subverta toda a vida da alma. 

— Seguramente — disse ele. 
— E, dos inimigos externos não guardarão elas, ao máximo, a alma inteira e o corpo, uma deliberando e outra com-

batendo, sob as ordens da primeira e executando corajosamente os projetos por ela concebidos? 
— Certo. 
— Ora, chamamos o indivíduo de corajoso, penso, em consideração à parte irascível da alma, quando a 

referida parte salvaguarda, através de penas e prazeres, os preceitos da razão no tocante ao que é ou não de 
temer. 

— É exato. 
— De outro lado, chamamo-lo de sábio em consideração a esta pequena parte dele mesmo que comanda e 

emite tais preceitos, parte que possui também a ciência do que é proveitoso a cada um dos três elementos da alma 
e a seu conjunto.

— Perfeitamente.

PLATÃO. A República. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1965. p. 231-232.

 Roteiro de trabalho

1. Com base na leitura do diálogo, qual dos dois personagens representa as ideias defendidas por Platão?  
Que evidências do texto fundamentam sua resposta?

2. Escrevam com suas palavras qual é a ideia central defendida por Platão, com respeito à aplicação da justiça 
na cidade.

3. Platão faz uma analogia entre a cidade e a alma humana? Em caso positivo, qual é ela?

4. Vocês concordam com a postura defendida pelo autor? Por quê?

5. Qual é a melhor forma de promover a justiça nos dias de hoje? Elaborem alguns princípios sobre como a 
justiça poderia ser promovida nas cidades contemporâneas.
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Contemporaneamente, há pensadores que investigam quais seriam as implicações da utopia platônica na sociedade. 
O filósofo Jacques Rancière afirma que o pensamento platônico é repotencializado na ideia de que as classes sociais 
teriam ethos próprio, ou seja, características inerentes que formariam suas sensibilidades e que, em seu bojo, transmi-
tiriam a ideia de que haveria alta cultura e baixa cultura. A cultura inferior seria para a população pobre, incapaz de 
pensar por si mesma e, portanto, necessitaria de líderes, os cultivados, para guiá-la, tal qual se apresenta na estrutura 
de reflexões platônica. O pensador ainda cria as noções de partilha do sensível e ordem policial, definidoras de como 
opera um sistema de coerções que pressupõe haver como definir a sensibilidade de determinadas camadas sociais, por 
exemplo a dos trabalhadores, e assim também se define por quais espaços fixos eles podem transitar, quais as fronteiras 
das sensibilidades humanas e seus papéis políticos. 

Por outro lado, a partilha do sensível é uma noção que se contrapõe à ideia das 
almas platônicas, ou, atualmente, de que as classes sociais teriam um ethos fixo. Ela 
se pauta em quanto a democracia pressupõe que todos são capazes de governar 
a si mesmos ou pensar em política de forma coletiva. Além disso, a partilha é uma 
investigação ou um questionamento sobre como definir que uma sensibilidade é 
superior a outra e que elas são fixas? As ideias platônicas são repotencializadas em 
discursos impositivos de certos especialistas em política, na negação dos pobres 
como pensadores de si mesmos, na inferiorização de culturas, na contraposição 
dos princípios democráticos, nas barreiras invisíveis das segregações espaciais, ou 
seja, na cidade real.  

Antes da leitura do texto, pergunte aos estudantes as profissões de seus pais e 
responsáveis e investigue o que eles pensam sobre as seguintes questões: “Além 
da profissão que eles exercem, eles poderiam se candidatar a cargos políticos? E 
se fossem eleitos, poderiam ser bons políticos? Por quê?”.

A habilidade EM13CHS103 será mobilizada através da compreensão de uma 
noção clássica de justiça para organizar uma cidade. O estudante lerá um frag-
mento do texto do filósofo Platão para refletir se há transformações nas con-
cepções contemporâneas de justiça. Espera-se que a habilidade EM13CHS101 
seja explorada pelos estudantes ao analisar o trecho desse mesmo diálogo. Eles 
refletirão sobre uma perspectiva da filosofia clássica para abordar problemáticas 
contemporâneas acerca do que é cidadania. 

 Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do diálogo, qual dos dois personagens representa as ideias defendidas por Platão? Que 

evidências do texto fundamentam sua resposta?
Sócrates, através da dialética, conduz o diálogo com argumentos que se baseiam na organização da cidade a partir da ideia de almas mais e 
menos aptas para exercer o governo de maneira justa e harmoniosa. As evidências são as citações das “três classes” de alma ocuparem seus 
lugares, o sentimento como cólera ser dominado pela razão, os corajosos serem os de alma irascível e o apontamento de que o sábio sabe 
governar os três elementos da alma de forma conjunta.

2. Escreva com suas palavras qual é a ideia central defendida por Platão, com respeito à aplicação da justiça 
na cidade.
Existiriam tipos específicos de almas e elas teriam papéis fixos para organizar uma cidade justa, desde que cada qual se restringisse ao 
papel a que se destina. O filósofo, alma racional, governaria a cidade com sua sabedoria; os de alma irascível seriam os guerreiros; os 
de alma concupiscente seriam os artesãos e comerciantes. A educação teria um papel primordial nas escolhas das almas e esse conjunto 
funcionaria harmonicamente em prol da ideia de justiça. 

3. Platão faz uma analogia entre a cidade e a alma humana? Em caso positivo, qual é ela?
Sim. A organização política, o racional, seria a cabeça, na figura do filósofo; o peito, no irascível, é a parte de defesa, de coragem e 
destinada aos guerreiros, soldados; o ventre, a parte mais baixa, cabe aos comerciantes e artesãos. 

4. oc s concordam com a ostura de endida elo autor  or u
Estimule os estudantes a refletir sobre a ideia de utopia a partir do pensamento platônico, tecendo críticas ao sistema democrático da 
época e, se possível, refletindo sobre se hoje seriam os mais ricos que tomam as decisões políticas ou os mais sábios. Outro ponto a se 
ressaltar é a questão dos papéis fixos, se eles não negariam o acesso à atuação política das camadas mais excluídas da sociedade. Uma 
outra possibilidade é refletir sobre o documentário Hiato: à luz do pensamento platônico, eles teriam o direito de exercer seu papel de 
manifestantes, ou seja, lutar por sua cidadania? 

5. Qual seria a melhor forma de promover a justiça nos dias de hoje? Elaborem alguns princípios sobre como 
a justiça poderia ser promovida nas cidades contemporâneas.
Se possível, auxilie os estudantes em reflexões sobre como definir justiça. A concepção platônica de justiça caberia nos dias atuais? Reivin-
dicar moradia digna seria justo? Seria justo que qualquer um possa exercer papéis políticos na sociedade sem que eles sejam prefixados? 
Onde há miséria há justiça? Onde há segregação espacial há justiça?

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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A habilidade EM13CHS101 será mobilizada mediante o esforço dos estu-
dantes para compreender as transformações do conceito de utopia em distintos 
momentos históricos. Serão analisados um autor clássico e dois modernos para 
estabelecer diferenças sobre o pensamento utópico. 
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 O futuro nas cidades: utopias ou distopias?
Objetiva-se, com este texto, abordar a noção de distopia. Se a utopia é um 

lugar que ainda não existe, mas que poderia existir, a distopia é um alerta, um 
aviso sobre os riscos que uma sociedade corre ao adotar determinados valores 
e condutas coletivas, guiada por governos autoritários que pretendem subjugar 
sua população, obrigá-la a seguir ditames sem questionamentos, ou, se houver 
os que não se enquadram e que questionam o sistema opressivo, estes poderão 
acabar sendo presos, torturados ou eliminados. 

Livros como Admirável Mundo Novo, do escritor Aldous Huxley (1894-1963), 
e 1984, de George Orwell (1903-1950), ou o fi lme V de vingança (2006) são 
exemplos, entre muitos, de sociedades distópicas cujos governos impõem regras 
de conduta e de pensamento, criam o que é o normal ofi cial e exigem que to-
dos sigam essa normalidade. O amor, as palavras, o passado, a verdade, o ódio 
são direcionados conforme o desejo de um governo. A ideia é despersonalizar, 
homogeneizar os cidadãos, torná-los uma massa guiada de forma totalitária. 

As justifi cativas governamentais giram em torno do bem que a vigilância e o 
controle podem trazer, argumentando que, sem um governo forte, o caos seria 
instalado, a felicidade não existiria, ou um suposto inimigo se instalaria. A ideia é que a população seja grata por 
aquilo que a aprisiona, como invisíveis ditames opressores, e que os meios tecnológicos sejam um instrumento 
para garantir essa invisibilidade. 

Nesse sentido, poder-se-ia questionar os propósitos administrativos da cidade de Songdo: os avanços tecno-
lógicos das suas redes de monitoramento e controle por computador colhem e armazenam informações de seus 
habitantes. As informações colhidas são armazenadas e organizadas por empresas privadas. Quais garantias há 
sobre o uso dessas informações? Elas certamente são valiosas sob a perspectiva de otimização de determinadas 
pesquisas de mercado para vender produtos. O fl uxo informacional processado nesses Big Data poderia não ape-
nas melhorar os serviços da cidade, mas também mapear gostos e hábitos de consumidores. Assim, os avanços 
tecnológicos da cidade de Songdo benefi ciariam a quem? As distopias são um convite a pensar não apenas sobre 
o futuro, mas também sobre as incertezas do presente, sobretudo com os modelos democráticos atuais que, 
nessas obras distópicas, sempre estão em risco.

 PARE e PENSE

1. Quais são as semelhanças e diferenças entre as concepções de cidade ideal de Platão e Campanella?
As semelhanças são que ambos defendem que os habitantes de suas cidades tenham trabalhos determinados, e os mais sábios são os que 
governam. As diferenças são: a crítica do filósofo grego refere-se a um sistema político (a democracia ateniense). Em Campanella, a sua ci-
dade ideal traz uma contraposição ao modo de vida e vícios de seus habitantes. Não há a questão das almas em Campanella, e isso faz com 
que as ocupações sejam distribuídas de forma igual e todos os cidadãos possam discutir assuntos que não dizem respeito às suas profissões. 

2. O que caracteriza a cidade utópica proposta por Thomas Morus?
É caracterizada pela ausência de propriedade privada e, com isso, os bens da cidade seriam de todos. Não haveria classes sociais, o que 
impediria divisões que implicam domínios de uma classe social sobre outra e contemporaneamente a segregação social e espacial. 
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O futuro nas cidades: utopias ou distopias?
Se as utopias, como aquelas de Campanella e Morus, nos levam 

a pensar nas condições ideais em nossa vida em sociedade, cujo 
ambiente são as cidades, as distopias nos alertam para situações 
que podem se tornar um verdadeiro pesadelo. Um bom exemplo 
de distopia é aquele que encontramos no romance O conto da aia
(The handmaid’s tale), recentemente adaptado como série de TV. 
Essa história retrata uma sociedade, a da República de Gilead, fruto 
do fanatismo religioso aliado ao poder militar. Nessa sociedade, o 
papel de homens e mulheres é extremamente definido, e estas (as 
mulheres) são relegadas a uma situação extremamente penosa e 
desumana. Na ficção, o papel das mulheres que ainda são férteis é 
simplesmente procriar – e essa é a função das aias –, mas todas, sem exceção, são 
proibidas de ler. O estado de controle, violência e desrespeito aos direitos humanos 
alerta para a importância de defender os princípios mais básicos de civilidade, hu-
manidade e igualdade. Princípios que são inalienáveis e que devem fundamentar a 
vida em comunidade.

Com base na oposição entre utopias e distopias, voltamos ao exemplo da aber-
tura do capítulo, a cidade inteligente de Songdo. Agora é possível pensar se as 
cidades tecnológicas do futuro poderão ser utópicas, e apresentar melhorias no 
que se refere aos modos de vida atuais, ou distópicas, aprofundando desigualdades 
ou aumentando o controle sobre a vida humana. O discurso principal em torno da 
iniciativa do governo da Coreia do Sul, que atuou em conjunto com as empresas 
Gale International e Cisco Systems, foi o de construir uma cidade sustentável na 
qual tudo seria controlado por computadores. O transporte urbano, a coleta de lixo, 
o consumo de energia e água e as áreas verdes de parques foram concebidos em 
termos de economia e reaproveitamento de recursos, com o objetivo de promover 
um consumo inteligente e também o bem-estar da população. O outro lado da 
moeda é que uma rede digital conecta a cidade inteira: casas, comércios, escolas e 
locais de trabalho são monitorados em vídeo, o que resulta no acesso, pelo governo 
e pelas empresas envolvidas, a milhões de dados dos cidadãos. Nesse cenário, como 
é tratada a privacidade das pessoas? Como lidar com os interesses comerciais nos 
serviços oferecidos, já que os serviços deixam de ser públicos, uma vez que o go-
verno se torna dependente de empresas privadas? Como afirmam Evgeny Morozov 
e Francesca Bria, no livro A cidade inteligen te: tecnologias urbanas e democracia: 

[...] ainda que a tecnologia esteja fornecendo processos e produtos mais rápidos, 
melhores e mais baratos, avanços nas ciências da vida, em inteligência artificial, em 
Big Data, etc., também é possível observar um aumento das desigualdades em distri-
buição de renda, riqueza e poder político [...].

MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. A cidade inteligente: tecnologias urbanas e democracia. 
São Paulo: UBU, 2019. p. 161.

Dos múltiplos cenários urbanos, das cidades reais às cidades ideais, das cidades 
utópicas às distopias sociais, há muito sobre 
o que pensar. A cidade, centro da vida da 
maior parte dos seres humanos, nos atraves-
sa e é por nós atravessada. Somos resultado 
delas e as transformamos segundo aquilo 
que pensamos. Você acredita que Songdo 
seria o ideal de cidade perfeita? Após tudo 
o que discutimos, qual é seu ideal de cidade?
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�  No cartaz, lê-se em inglês: 
“O amor é proibido aqui”, uma 
referência às formas de controle 
sobre os sentimentos. 

PARE e PENSE

1. Quais são as semelhanças e diferen-
ças entre as concepções de cidade 
ideal de Platão e de Campanella?

2. O que caracteriza a cidade utópi-
ca proposta por Thomas Morus?

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O objetivo desta seção é apresentar provocações sobre a questão da distopia, 

para isso utilizando o fi lme Blade Runner, o caçador de androides. Ambientado 
na futurística Los Angeles de 2019, o longa-metragem foi lançado em 1982, ou 
seja, trata-se de uma narrativa que prevê um futuro distópico. Em seu enredo, 
os seres humanos, depois de uma guerra nuclear, deixam o planeta Terra e vão 
colonizar outras regiões da galáxia. Mas nem todos podem custear essa ida, e os 
que fi cam vivem em cidades escuras, esfumaçadas, sujas, abarrotadas de pessoas, 
poluídas, cheias de lixo, onde chove o tempo todo e onde pobreza e tecnologia 
se fundem, com a presença de carros voadores, arquiteturas futuristas colossais 
e publicidades áreas. 

Para atender demandas humanas, foram criados os replicantes, androides com 
a função de trabalhar como soldados e prostitutas. Nas colônias interplanetárias, 
são programados para as funções perigosas ou que exigem força bruta, como 
escravos de uma nova ordem. Um grupo deles, da série Nexus 6, se rebela, escapa 
de uma colônia e volta à Terra para exigir dos donos da empresa que os criou, 
a Tyrell, mais tempo de vida. São programados para quatro anos de existência. 
Eles adquiriram consciência da sua fi nitude e, como não aceitaram esse limite de 
vida, foram atrás de seu criador para tentar aumentar esse tempo. Esses androides 
alegam que pensam e, se pensam, existem. Querem viver. 

Seria humano criar outros seres e negar-lhes o direito à vida? Há um detetive, 
ic  Dec ard  encarre ado de matar esses androides  ue são roibidos na erra  

No desenrolar da trama, aventa-se a hipótese de ele ser um androide também. 
Seria humano que seres humanos matem seus iguais? Em regimes repressivos, 
os subalternos a enas e ecutam ordens  ssim  se Dec ard esti er a enas e e
cutando ordens, matando os seus semelhantes, ele estaria, enquanto androide, 
cometendo um ato humano? A tecnologia cria protótipos humanos, mas como 
criar a humanização deles?

De ois da leitura  rocure re  etir com os estudantes se seria oss el e istirem 
sociedades distópicas em um futuro próximo e, caso sim, como seria isso no Brasil. 

 PONTO DE VISTA
Esta seção apresenta refl exões sobre intervenção artística urbana. O muralismo e a pichação, ou “pixo”, utili-

zam as estruturas arquitetônicas como meio de expressão. Suas técnicas e preocupações estéticas se adaptam às 
dimensões onde serão executadas as intervenções. O “pixo” é uma inscrição urbana, feita em geral por moradores 
da periferia, com linguagem própria, carregada de diversos valores sociais. Ele enfrenta resistência de certos setores 
da sociedade para ser considerado uma manifestação artística, uma vez que é tido como subcultura, poluição visual, 
sem sentido e propósitos estéticos. 

 o muralismo ro e se a re  etir uest es sociais com outra lin ua em   artista Die o i era  
abordava a história mexicana pelo prisma de críticas sociais. Sua arte era voltada para questões dos povos oprimidos, 
luta de classes, revolução, enfrentamentos políticos, cenas do passado colonial e da escravização de povos indígenas. 

Outro muralista de destaque é o artista brasileiro Kobra, que foi marginalizado no início de carreira e hoje é 
reconhecido internacionalmente. Um dos seus projetos em São Paulo chama-se Muros da memória: mediante 
pesquisas próprias, ele escolheu algumas fotos antigas da cidade de São Paulo e as pintou em alguns espaços da 
cidade, recriando cenas que se reportam a locais que não existem mais. Sua intervenção artística tem como objetivo 
instigar refl exões sobre a preservação dos patrimônios culturais. Nesse trabalho, Kobra une temporalidades, o pas-
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Vamos refletir um pouco mais sobre a palavra distopia? Segundo o Dicionário Houaiss, distopia é um “lugar ou 

estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação” ou “qualquer repre-
sentação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições insuportáveis, com o objetivo de 
criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando para seus perigos”. Na literatura, dois exemplos 
de distopia podem ser encontrados nas obras de George Orwell (1903-1950) e Aldous Huxley (1894-1963). Você 
conhece esses autores? Que tal descobrir os livros que eles escreveram e que retratam distopias?
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PONTO DE VISTA
Depois de tudo o que estudamos sobre as cidades, chegou a hora de utilizar 

esses conhecimentos. Para isso, leia o texto abaixo e observe as imagens re-
produzidas. Na sequência, faça a atividade proposta no Roteiro de trabalho.

Neste capítulo estudamos uma série de aspectos relacionados com a ideia 
de cidade. Como vimos, a arquitetura pode nos dizer muito sobre o lugar 
onde vivemos. A apropriação de espaços públicos é uma dessas característi-
cas importantes e está presente em uma forma de manifestação artística, o 
muralismo. Esse termo

[...] refere-se à pintura mexicana da primeira metade do século XX, de 
feitio realista e caráter monumental. A adesão dos pintores aos murais de 
grandes dimensões está diretamente ligada ao contexto social e político do 
país, marcado pela Revolução Mexicana de 1910-1920. 

[...]
O movimento da pintura mural no México se apoia em alguns pontos cen-

trais. Antes de mais nada, a arte deve ter alcance social, isto é, deve ser acessível 
ao povo. Daí o descarte da pintura de cavalete e a opção pelos murais, de caráter 
decorativo e/ou comemorativo, que ocupam os lugares públicos, rompendo os 
círculos restritos de galerias, museus e coleções particulares. Do ponto de vista 
da elaboração de um repertório original, os artistas mobilizam fontes díspares: 
as antigas culturas maia e asteca, a arte popular e o folclore mexicano do pe-
ríodo colonial, aliados às contribuições das modernas correntes artísticas euro-
peias, sobretudo o expressionismo alemão e as vanguardas russas.

MURALISMO. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.  
São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em:  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3190/muralismo. Acesso em: 4 jul. 2020.

 �  Diego Rivera (1886-1957) é um dos mais 
conhecidos muralistas mexicanos. Durante 
sua estada nos Estados Unidos, ele pintou 
a obra acima, chamada Frozen Assets 
(1931), isto é, "ativos congelados". Dolores 
Olmedo Collection, Cidade do México, 
México, 188,5 cm × 239 cm.
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 �  Imagens do filme Blade Runner (1982), dirigido por Ridley Scott. Baseado no livro Androides sonham com ovelhas elétricas?, escrito por Philip 
K. Dick (1928-1982), o filme retrata a cidade de Los Angeles em 2019 e a relação entre humanos e androides. O filme pode ser considerado 
uma distopia sobre o futuro, tanto do ponto de vista das cidades como do ser humano.
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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sado, o presente, o não mais existente com o que existe, e as memórias coletivas 
viram telas nas arquiteturas urbanas, muros, paredes, viadutos e prédios, que se 
tornam uma galeria a céu aberto.

Sugere-se, antes de ler o texto, examinar com os estudantes quais possíveis 
relações existiriam entre o grafi te, o “pixo” e o muralismo; para isso convém 
consultar imagens de uma ou outra forma de expressão disponíveis na internet. 

A habilidade EM13CHS101 será desenvolvida com a análise sobre o muralismo, 
grafi te e “pixo” como formas de intervenção artística, a fi m de criticar espaços e 
concepções ligados à institucionalização e elitização da arte. 

A habilidade EM13CHS104 será mobilizada com o exame dos meios e fi ns 
do muralismo, do grafi te e do “pixo”, quando os estudantes poderão identifi car 
valores culturais e sociais em cada uma das obras artísticas dessas manifestações 
e os processos e intenções estéticas dos seus autores.  
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Roteiro de trabalho

1. O espaço público é objeto de apropriação cultural por parte de pintores muralistas e grafi teiros. Reunido 
com um grupo de colegas, refl itam sobre o papel de obras de arte pintadas nos muros e nas paredes das 
cidades como forma de expressão de ideias e valores. 
Muralistas e grafiteiros adotam formas de intervenção urbana que intencionam expressar valores, críticas sociais e reconfigurar a paisa-
gem urbana, chamando a atenção da população para alguns aspectos que seriam invisíveis sem o recurso estético dessas artes. Essas 
manifestações artísticas, comumente, são realizadas por integrantes de camadas sociais invisibilizadas por processos de discriminação 
social, o que também faz emergir críticas a espaços institucionalizados e tidos como adequa-
dos para exposição de arte, como galerias e museus. Essas artes urbanas estimulam o debate 
sobre o que é arte? Existem alta e baixa cultura? Por que determinadas artes são vistas como 
produtos de uma subcultura?

2. Em seguida, cada membro do grupo vai escrever uma redação (20 a 
30 linhas) apresentando o seu ponto de vista sobre a seguinte ques-
tão: A arte expressa nas ruas tem o poder de transformar a cidade?
Sugira aos estudantes que, na redação, procurem incorporar argumentos envolvendo as ima-
gens que aparecerem no capítulo sobre a arte de Diego Riviera e de Eduardo Kobra. Este 
artista criou um grafite do grupo Racionais MC´s, realizado no bairro do Capão Redondo, em 
São Paulo. Estimule os estudantes a pesquisar o trabalho desse grupo de rap, por exemplo, 
a canção “O homem na estrada”, para servir como subsídio a ser utilizado na discussão e 
também na redação.

3. Para fi nalizar a atividade, participe de uma roda de conversa com toda 
a turma, expressando sua opinião. Se sentir necessidade, leia trechos da 
sua redação em voz alta.
Caso julgue necessário, sugira uma reescrita das redações incorporando novos argumentos e pontos de vista que tenham surgido durante 
a roda de conversa. 

Página 22

RELEITURA

O propósito desta seção é levar os alunos a refl etir sobre o uso social de imó-
eis urbanos a ios e sobre os mo imentos de ocu ação urbana  Duas ro ostas 

narrativas enfocam essa questão, uma resenha crítica e uma matéria jornalística; 
ambas abordam o fi lme de Eliane Caffé, Era o Hotel Cambridge (2016), que retrata 
um espaço que um dia foi um dos símbolos da elite paulistana e reservava seu 
espaço apenas para a circulação dessa camada social. 

Com o passar do tempo, e devido a um processo de desapropriação, o antigo 
hotel recebeu outra destinação: após muitas lutas sociais, tornou-se a habitação de 
famílias que não tinham acesso a moradia própria. O prédio atendeu a demandas 
inclusive de novos agentes sociais, como os imigrantes e, em particular, os refu-

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS104) 
Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.
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A cidade de São Paulo é igualmente marcada por obras de arte nas ruas e nos muros, intervenções que 
se misturam à própria arquitetura da cidade. Abaixo, é possível observar dois exemplos.

 �  Pessoas passam por um mural pintado 
pelo grafiteiro Eduardo Kobra no Parque 
Ibirapuera, São Paulo, Brasil

 �  Mural Oscar Niemeyer, no Edifício Ragi 
Buainain. Bela Vista, São Paulo. Essa é uma 
das obras do artista Eduardo Kobra (1975), 
um famoso grafiteiro e muralista brasileiro.  
São Paulo (SP), 2018. 

 Roteiro de trabalho

1. O espaço público é objeto de apropriação cultural por parte de pintores muralistas e grafiteiros. Reunido 
com um grupo de colegas, reflitam sobre o papel de obras de arte pintadas nos muros e nas paredes das 
cidades como forma de expressão de ideias e valores. 

2. Em seguida, cada membro do grupo vai escrever uma redação (20 a 30 linhas) apresentando o seu ponto 
de vista sobre a seguinte questão: A arte expressa nas ruas tem o poder de transformar a cidade?

3. Para finalizar a atividade, participe de uma roda de conversa com toda a turma, expressando sua opinião. 
Se sentir necessidade, leia trechos da sua redação em voz alta.  
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RELEITURA
Reproduzimos abaixo alguns trechos de dois textos, ambos relacionados com a ocupação do Hotel  

Cambridge, situado no centro de São Paulo. As narrativas desenvolvidas são diferentes. Em um deles, temos uma 
resenha crítica do documentário Era o Hotel Cambridge (2015) e, no outro, uma reportagem sobre a história da 
ocupação desse hotel. Leia, analise e compare as duas abordagens. Com base no Roteiro de trabalho, reflita 
sobre o direito à moradia. 

Nos anos 50, era o Hotel Cambridge. Hoje, é a moradia de 150 famílias

 �  Cena do filme mostra os moradores batendo panelas próximo à escada. São 15 andares de prédio. Elevadores não funcionam.

Era o Hotel Cambridge, longa-metragem dirigido por Eliane Caffé, é um híbrido de documentário e  
ficção que fala dos dilemas da luta pela moradia e pelo acesso a direitos das pessoas migrantes

Era o Hotel Cambridge explora a luta pela moradia através de um novo arranjo e de novos protagonistas. Incorporando 
migrantes da ocupação, o longa-metragem retrata não só a carência de políticas que contemplem pessoas moradoras de 
zonas periféricas, mas também a ausência do devido acolhimento e reconhecimento dos direitos das pessoas migrantes.

A construção do Hotel Cambridge data da década de 1950. O prédio, localizado na avenida Nove de Julho, abrigava 
quartos de luxo e era um dos pontos de referência no centro de São Paulo. Com a dispersão da elite paulistana do centro 
histórico, a construção caminhou para a falência e foi fechada em 2002. Em 2010, o prédio foi desapropriado pela Prefei-
tura por causa de dívidas de IPTU. A ocupação “Hotel Cambridge”, hoje com cinco anos, foi regularizada pelo ex-prefeito 
de São Paulo Fernando Haddad.

O longa-metragem Era o Hotel Cambridge foi dirigido por Eliane Caffé em 2015 e conta a história dessa ocupação 
mesclando documentário e ficção. A estreia nos cinemas ocorreu apenas neste ano [2017].

O enredo nos conduz a conhecer com mais particularidade os dilemas da pessoa migrante no Brasil, adentrando a 
subjetividade, as dores, os choques culturais e a luta de cada personagem-pessoa apresentado, além de reiterar as reivin-
dicações dos movimentos de moradia no Brasil.

Segundo Eliana Caffé, “Era o Hotel Cambridge aborda um tema contemporâneo, mas ainda pouco retratado no au-
diovisual brasileiro: a problemática do refúgio unida às ocupações decorrentes das marginalizações sociais nas grandes 
cidades brasileiras”. [...]

NOS ANOS 50, era o hotel Cambridge. Hoje, é a moradia de 150 famílias. In: Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. 25 ago. 2017.  
Disponível em: http://ittc.org.br/era-o-hotel-cambridge-hoje-moradia-de-150-familias/. Acesso em: 15 jun. 2020.
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giados, o que fez com que confl itos geopolíticos internacionais entrassem nessa 
territorialidade através de suas biografi as. O espaço interno do hotel exige novas 
organizações que envolvem os valores étnico-culturais dos imigrantes e refugiados, 
revelando também questões socioeconômicas e sobre como eles são recebidos 
no Brasil. A falta de moradia é uma das facetas produzidas pelo desrespeito das 
políticas governamentais aos direitos humanos, não apenas desses imigrantes e 
refugiados, mas de uma boa parcela dos brasileiros. 

As questões que envolvem a história da ocupação do hotel Cambridge refl e-
tem um modelo social que não prioriza demandas sociais como acolhimento aos 
imigrantes, moradias dignas, lazer, saúde e segurança. Os dois textos retratam 
as difi culdades e os confl itos dos movimentos de ocupação de moradia no Brasil. 
Em Belo Horizonte (MG), por exemplo, há a ocupação urbana Dandara, uma área 
em que os moradores tiveram de se organizar para prover serviços que o Estado 
se recusava a lhes fornecer. Sofreram com processos de reintegração de posse e 
tentativas de criminalizá-los, humilhá-los, pois o espaço de ocupação foi referen-
ciado como um lugar de caos, de criminalidade e de baderneiros. 

Como se constata no artigo de jornal que retrata a fala de uma moradora 
do hotel Cambridge, ali não é um espaço de criminosos (embora no início ela 
achasse isso!). São trabalhadores de baixa renda lutando pelo direito à moradia. 
Aliás, um momento (entre vários) de refl exão sobre essa questão no documentário 
é quando um refugiado palestino afi rma que, em sua percepção, os brasileiros 
também são refugiados em seu próprio país, devido à massa de pessoas que não 
tem onde morar. 

A habilidade EM13CHS101 será desenvolvida ao longo da análise conceitual 
que os estudantes farão sobre o que é ético em relação ao uso dos espaços ur-
banos vazios no Brasil, comparando as duas narrativas que abordam a exclusão 
social com base no fi lme Era o Hotel Cambridge e debatendo a respeito do tema. 

A habilidade EM13CHS204 será explorada ao se investigar como podem ocor-
rer transformações em territorialidades urbanas, tendo em vista a história do hotel 
de luxo Cambridge, sua falência e reocupação por camadas sociais diferentes 
daquela a que ele se destinava. 

A habilidade EM13CHS502 será mobilizada mediante a discussão de quais 
seriam as desigualdades sociais envolvidas na questão de morarias no Brasil, tema 
este estimulado pelos dois textos cujo ponto central é um fi lme sobre a vida co-
tidiana de quem mora no antigo hotel Cambridge.  
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Roteiro de trabalho

1.  Quais são as melhores maneiras de preservar prédios históricos? É pos-
sível projetar novas funções para os prédios abandonados? Apresente 
algumas propostas para essas novas funções.

A alternativa recomendada para prédios históricos é tombá-los e, assim, através de leis, im-
pedir sua modificação ou sua destruição e permitir trabalhos de recuperação, restauração e 
resgate de sua memória junto à população local; quanto a prédios abandonados, uma solução 
seria a que aparece no documentário, ou seja, o imóvel receber uma nova função social, como 
destinar-se a moradias sociais. 

2.  Muitos habitantes da cidade de São Paulo são imigrantes que procuram 
novas oportunidades de trabalho e, muitas vezes, enfrentam difi culdades, 
como preconceito e falta de oportunidades. Desse modo, como você 
analisa a iniciativa da prefeitura de São Paulo em transformar o prédio em 
uma espécie de abrigo e local de apoio para os imigrantes?

Procure analisar com os estudantes a importância dessa medida. A iniciativa, porém, precisa estar ligada a diversos outros serviços, como 
apoio psicológico, inserção no mercado de trabalho, acesso a sistema de educação formal, assistência jurídica etc.
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 Roteiro de trabalho
1. Quais são as melhores maneiras de preservar prédios históricos? É possível projetar novas funções 

para os prédios abandonados? Apresente algumas propostas para essas novas funções.

2. Muitos habitantes da cidade de São Paulo são imigrantes que procuram novas oportunidades de 
trabalho e, muitas vezes, enfrentam dificuldades, como preconceito e falta de oportunidades. Desse 
modo, como você analisa a iniciativa da Prefeitura de São Paulo em transformar o prédio em uma 
espécie de abrigo e local de apoio para os imigrantes?

3. Os moradores que ocuparam o Hotel Cambridge relatam que eles mesmos tinham alguns preconcei-
tos com relação às ocupações. No entanto, a organização e a regularização da moradia são destaca-
das como oportunidades. Com base nisso, como você analisa a luta pelo direito à moradia?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
COLETIVO Arquitetas invisíveis (https://www.arquitetasinvisiveis.com/).
Acesso em: 10 jul. 2020. Nesse site você encontra uma série de informa-
ções interessantes sobre arquitetura, em um espaço criado e produzido por 
mulheres. Vale a pena conferir!

A CIDADE no Brasil. Direção: Isa Grinspum Ferraz, Brasil. Série ins-
pirada no livro A cidade no Brasil, de Antonio Risério, explora os as-
pectos históricos, culturais e estéticos do fenômeno urbano no país, 
investiga o surgimento das cidades e discute seu desenvolvimento até 
os dias atuais. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1988. Essa pequena obra é 
uma grande apresentação do que podemos pensar sobre a cidade com base em uma 
perspectiva interdisciplinar que envolve arquitetura, filosofia e sociologia para refletir  
sobre o que define uma cidade e quais são os pressupostos para sua formação.

PIXO. Direção: João Wainer e Roberto T. Oliveira, Brasil, 2009, 61 min. 
O documentário apresenta uma narrativa importante para que possamos com-
preender a prática das pichações.
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS502) 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais.
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3.  Os moradores que ocuparam o Hotel Cambridge relatam que eles mesmos tinham alguns preconceitos 
com relação às ocupações. No entanto, a organização e a regularização da moradia são destacadas como 
oportunidades. Com base nisso, como você analisa a luta pelo direito à moradia?

Conduza o debate com os estudantes sobre os inúmeros imóveis vazios nas cidades, utilizando as falas dos moradores na reportagem 
para ressaltar que os agentes desses movimentos são trabalhadores sem condições de custear aluguéis, que estavam em situação de rua 
ou são imigrantes e refugiados. Leve-os a refletir sobre as tentativas da sociedade ou do próprio governo de difamar esses movimentos, 
qualificando-os como criminosos, desorganizados ou caóticos. Neste momento, é importante ler com eles os artigos da Constituição 
referentes a direitos iguais e a direitos sociais que incluem viver em locais e moradia dignos. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Para abordar e aprofundar a questão da cidade como escrita, ímã e política, 

sugere-se ler O que é cidade (1988), para pensar problemáticas atuais, como 
fl exibilização do planejamento urbano, mobilidade urbana, despejos durante a 
pandemia de covid-19, organização dos protestos dos motoboys etc. Vale a pena, 
também,  acessar o blog de Raquel Rolnik. 

O site do Coletivo Arquitetas Invisíveis apresenta questões de gênero no campo 
da arquitetura; ao visitar a página, recomenda-se ouvir os podcasts da seção “O 
traço é delas”, sobre a vida e os projetos de arquitetas internacionais e nacio-
nais. A série A cidade no Brasil possibilita refl etir sobre a historicidade da origem 
étnico-cultural das cidades brasileiras; os problemas contemporâneos ligados à 
segregação espacial são abordados por especialistas e pensadores.

Para refl etir ou pesquisar sobre questões acadêmicas de diversas disciplinas que 
envolvem arquitetura e urbanismo, a revista Pixo é boa fonte de informação. Para 
debater e questionar propostas de intervenção artística nas arquiteturas urbanas, 
boa dica é o documentário Pixo (2009), de Roberto T. Oliveira, que retrata as 
discriminações e os confl itos enfrentados pelos pichadores da cidade de São Paulo; ali é possível ver a versão deles 
sobre a sua própria arte e sobre quanto a segregação espacial está vinculada à segregação social que, por sua vez, 
cria parâmetros de o que é arte ou não.

 A função social das ocupações e sua humanização enquanto meio de combater desrespeitos aos direitos sociais 
e direitos humanos; a inserção de novos agentes em questões sociais brasileiras na fi gura dos refugiados – esses 
e outros temas estão presentes em Era o Hotel Cambridge (2016). Para refl etir sobre a moradia como um espaço 
humano, social e que se faz com as singularidades dos seus habitantes, recomenda-se assistir ao documentário 
Edifício Master (2002). Nele, o documentarista Eduardo Coutinho colhe depoimentos diversos dos moradores desse 
edifício, e cada história remete a vivências únicas e irrepetíveis. Em um mesmo espaço, forma-se uma heteroge-
neidade de desejos, sonhos e percepções, e uma arquitetura projeta-se com intensidades de relações envolvendo 
histórias e memórias entrecruzadas. 

Essas sugestões são apenas algumas possibilidades, entre diversas, que tentam ampliar de forma crítica os 
debates, discussões, análises e conteúdos abordados ao longo de todo o capítulo. Escolha as melhores estratégias 
para utilizá-las, caso sinta necessidade, ou agregue leituras próprias às sugeridas. 
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ENEM
1. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média – no Ocidente – nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento 

urbano ligado às funções comercial e industrial – digamos modestamente artesanal – que ele apareceu, como um desses ho-
mens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou 
ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor 
e erudito, em resumo, um intelectual – esse homem só aparecerá com as cidades. 

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.

O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o(a)

a. apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.

b. relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho.

c. importância organizacional das corporações de ofício.

d. progressiva expansão da educação escolar.

e. acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.

EDIFÍCIO Master. Direção: Eduardo Coutinho, Brasil, 2002, 110 min.
O documentarista Eduardo Coutinho entrevista moradores do prédio que dá nome ao 
filme. Passa pelos olhos do espectador uma diversidade de pessoas e suas diferentes 
perspectivas do que é viver nesse prédio, localizado na cidade do Rio de Janeiro.

ERA o Hotel Cambridge. Direção: Eliane Caffé, Brasil, 2015, 99 min. 
Esse filme retrata a ocupação do antigo Hotel Cambridge, localizado no centro da 
cidade de São Paulo. A narrativa nos leva a pensar sobre a ocupação das cidades e o 
direito à moradia.

PIXO – Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade (https://periodicos.
ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pixo/index). Nessa revista é possível encontrar diversos arti-
gos relacionados com a arquitetura e as cidades.

RAQUEL Rolnik (https://raquelrolnik.wordpress.com/). 
Acesso em: 10 jul. 2020. Esse blogue contém diversos vídeos, ar-
tigos, entrevistas e indicação de livros. O tema é sempre a cidade.
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 Roteiro de trabalho
1. Quais são as melhores maneiras de preservar prédios históricos? É possível projetar novas funções 

para os prédios abandonados? Apresente algumas propostas para essas novas funções.

2. Muitos habitantes da cidade de São Paulo são imigrantes que procuram novas oportunidades de 
trabalho e, muitas vezes, enfrentam dificuldades, como preconceito e falta de oportunidades. Desse 
modo, como você analisa a iniciativa da Prefeitura de São Paulo em transformar o prédio em uma 
espécie de abrigo e local de apoio para os imigrantes?

3. Os moradores que ocuparam o Hotel Cambridge relatam que eles mesmos tinham alguns preconcei-
tos com relação às ocupações. No entanto, a organização e a regularização da moradia são destaca-
das como oportunidades. Com base nisso, como você analisa a luta pelo direito à moradia?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
COLETIVO Arquitetas invisíveis (https://www.arquitetasinvisiveis.com/).
Acesso em: 10 jul. 2020. Nesse site você encontra uma série de informa-
ções interessantes sobre arquitetura, em um espaço criado e produzido por 
mulheres. Vale a pena conferir!

A CIDADE no Brasil. Direção: Isa Grinspum Ferraz, Brasil. Série ins-
pirada no livro A cidade no Brasil, de Antonio Risério, explora os as-
pectos históricos, culturais e estéticos do fenômeno urbano no país, 
investiga o surgimento das cidades e discute seu desenvolvimento até 
os dias atuais. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1988. Essa pequena obra é 
uma grande apresentação do que podemos pensar sobre a cidade com base em uma 
perspectiva interdisciplinar que envolve arquitetura, filosofia e sociologia para refletir  
sobre o que define uma cidade e quais são os pressupostos para sua formação.

PIXO. Direção: João Wainer e Roberto T. Oliveira, Brasil, 2009, 61 min. 
O documentário apresenta uma narrativa importante para que possamos com-
preender a prática das pichações.
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Referências bibliográficas complementares
Livros

E DE  os   io  E H  os  rancisco  idades ideais  ideais de cidade  cidades reais  n  E E  
Paula Cristina (org.). A filosofia e a cidade. Porto: Campo das letras, 2008.

Este capítulo de Fernandes e Meirinhos pode auxiliar o professor a compreender os impasses entre as cidades 
ideias, propostas por pensadores, como Platão, Thomas More ou Campanela, e as cidades reais em que esses 
mesmos autores viviam e às quais pretendiam contrapor em suas narrativas. Ainda pode esclarecer o método de 
pensar e propor formas de cidadania diante os problemas que se identificam nas cidades onde se mora.

H E  Da id   direito  cidade  Lutas Sociais, n. 29, p.73-89, jul./dez. 2012.

Nessa obra, Harvey discute a necessidade de incluirmos a cidade como um direito da pessoa. As cidades são 
construídas e reconstruídas e podem assim expressar melhor as capacidades humanas, e não apenas extrair 
trabalho e riqueza de seus ocupantes. O professor poderá assim refletir sobre algumas transformações urbanas 
ocorridas em algumas cidades e pensar sobre o papel que elas desempenham na política e economia.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. São Paulo: Ática, 2019.

Di rio rota oni ado ela autora na dura tare a de sustentar tr s l os na a ela s mar ens do rio iet  em 
São Paulo (SP) nos anos 1950. Carolina usa uma linguagem dura e direta para apresentar as dificuldades dos 
excluídos das grandes cidades brasileiras. Com a leitura, o professor poderá acompanhar uma narrativa da desi-
gualdade social, do racismo, da falta de oportunidades, da migração e do crescimento econômico e populacional 
da cidade de São Paulo.

 E en   rancesca  A cidade inteligente, tecnologias urbanas e democracia. São Paulo: UBU, 2019.

Nessa obra, Morozov e Bria fazem uma análise crítica das chamadas “cidades inteligentes” e do quanto de sua 
construção, com emprego de tecnologias de grandes empresas e da análise de big data, pode compromoter a 
gestão pública e democrática das cidades, pois substitui as regulações discutidas democraticamente e geridas 
como bens públicos por ordenações algorítmicas de empresas de tecnologia. O professor pode construir uma 
crítica à cidade de Songdo, apresentada na abertura do capítulo, e também fundamentar o conceito de distopia 
veiculado na literatura e no cinema.

Filmes

Metropolis  Direção  rit  an  leman a  

Esse filme inaugurou a ficção científica no cinema e influenciou inúmeros outros filmes e produções audiovisuais, 
como o videoclipe da canção “The Wall”, da banda Pink Floyd. Conta a história de uma cidade ultramoderna e 
industrial que separa sua população em grupos de industriais e trabalhadores e conecta esses mundos a partir 
do romance de um filho desses industriais com uma trabalhadora. O professor poderá refletir sobre variados 
aspectos das distopias e como ela aprofunda problemas que já são encontrados na sociedade.

Um pouco mais um pouco menos  Direção  usta o teinber  arcelo asa ão  

Nesse documentário de curta-metragem, o professor poderá encontrar um panorama visual das contradições das 
cidades, pois ele aborda a segregação espacial pela perspectiva de imagens aéreas, com fotografias em plano de  
detalhe. A obra ainda tece críticas a uma naturalização da produção de números estatísticos e seu real poder  
de compreender fenômenos sociais.
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Este capítulo trabalha a organização da vida nas cidades a partir de um contexto 
histórico. Trata-se do mundo medieval europeu, em que, por um período, a vida 
rural passou a ter grande importância e a vida urbana sofreu considerável redução. 

Na Alta Idade Média, as cidades, fortifi cadas e muradas, simbolizavam a inse-
gurança, o medo dos confl itos armados, dos assaltos e das epidemias – como a 
peste. Já na Baixa Idade Média, vê-se um processo de reorganização e crescimento 
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio. Nesse contexto, procura-se 
discutir a organização da vida econômica e do cotidiano dessas cidades.

A permanência de alguns aspectos das cidades modernas na contemporanei-
dade, as mudanças que sofreram até os dias de hoje e a comparação com as urbes 
construídas pelos primeiros povos – como egípcios, gregos e romanos – serão 
também alvo de estudo deste capítulo.

Na abertura, é feita referência ao Carnaval, festa importante para as cidades 
medievais e que pode ser encontrada, sob outras formas, em sociedades da An-
tiguidade. Com base nesse exemplo, pode-se discutir a ideia de permanência: O 
que da festa carnavalesca medieval permanece nos dias atuais? A primeira resposta 
a chegar à nossa mente pode se relacionar, por exemplo, à inversão da ordem 
cotidiana, uma vez que muitas coisas proibidas no dia a dia são relevadas durante 
a festa: liberação sexual, bebidas alcoólicas em excesso, consumo de drogas, atos 
de violência etc. No período medieval, durante o Carnaval, as regras da vida coti-
diana eram suspensas, o mundo fi cava “de cabeça para baixo”. É possível começar, 
então, a estabelecer algumas relações entre alguns aspectos da cidade do passado 
e outros do presente, constatando sobretudo as permanências.

O autor da tela é Pieter Bruegel, pintor e gravurista holandês. Suas obras re-
tratam temas medievais, como a vida campestre e cotidiana, conectando-as com 
a paisagem e temáticas cristãs.
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� A luta entre Carnaval e Quaresma, de Pieter Brueghel, 1559. Óleo sobre painel de carvalho, 26,5 cm × 39,4 cm. (Detalhe da obra.)

29

Observe a pintura de Pieter Brueghel 
(c. 1525-1569), que nasceu em uma pro-
víncia da atual Bélgica. Ela foi produzida 

no início da Idade Moderna, mas ainda traz as mar-
cas da vida medieval. Em primeiro plano, sobre um 
barril de vinho, o personagem Carnaval, opulento, 
armado de um espeto de carnes, investe contra a 
Quaresma, figura esquálida, que usa uma pá com 
peixes contra o oponente. Os personagens simbo-
lizam a oposição entre as restrições da Quaresma 
(jejum, abstinência de carnes e álcool) e a permissi-
vidade do Carnaval (a prática sexual em excesso, a 
bebedeira, o dançar e o cantar nas ruas, a adoção 
de outros papéis, enfim, a inversão da ordem coti-
diana). Seria o Carnaval uma permanência da vida 
cultural dos tempos medievais nos dias atuais?

Na Idade Média europeia, a maior parte da po-
pulação vivia no campo, e a cidade era o local do 
comércio, das festas, dos órgãos administrativos e 
da Igreja católica. Esta tinha grande influência so-
bre a sociedade daquele período, ditando regras 
de comportamento e organizando a vida social.

Podemos nos perguntar, então, sobre as con-
dições de vida em uma sociedade na qual a vida 
urbana era pouco expressiva. Como era morar 
fora das cidades? Qual era o papel desses espaços 
numa época em que a maior parte da população 
vivia no campo? Em que medida as relações eco-
nômicas fizeram a vida medieval se concentrar no 
campo? Como elas interferiram na organização da 
vida urbana? Algo do mundo medieval persiste 
nos dias de hoje? Em que as cidades medievais di-
ferem das cidades antigas e das contemporâneas?

Também foi no período medieval que se ges-
tou um novo tipo de cidade, que chamamos de 
cidade moderna. Esta se confunde com a própria 
formação da sociedade capitalista e das metró-
poles modernas. Por volta do século XII, iniciou-
-se um processo de expulsão de trabalhadores do 
campo, que continuou a ocorrer por vários sécu-
los. A então nova experiência urbana foi um dos 
temas fundamentais do Renascimento, importan-
te movimento artístico surgido no século XIV, em 
diferentes cidades europeias. 
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Neste capítulo, vamos conhecer as transfor-
mações das cidades medievais e o surgimen-
to das cidades modernas europeias, fruto de 
mudanças históricas mais amplas que deram 
origem à sociedade burguesa. Para começar 
nosso percurso, vamos acompanhar os últimos 
dias de vida do melhor cavaleiro do mundo. 

O QUE VAMOS ESTUDAR
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 

local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de 
procedimentos epistemológicos, cientí�cos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza cientí�ca.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante 
a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel 
geopolítico dos Estados-nações.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos 
e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transfor-
mação das sociedades.
A competência 1 será abordada na análise de processos políticos, econômicos e 

sociais que possibilitaram a passagem do feudalismo para a construção das cidades mo-
dernas. A seção Ler Documentos Visuais proporá a re�exão sobre como o advento do 
capitalismo modi�cou a cultura da sociedade feudal, a ponto de sua relação com o espaço 
também se alterar.

A competência 2 será mobilizada durante os estudos sobre como os territórios foram 
modi�cados a partir da principal base econômica feudal: a agricultura. Também será avaliado 
como as relações de poder capitalista, ao se instaurar, geraram mudanças na delimitação 
de fronteiras entre as primeiras cidades modernas que foram criadas. Na seção Ponto de 
vista, será examinada essa nova relação da humanidade com o meio natural.

A competência 4 será abordada através da identi�cação das relações entre a agri-
cultura feudal e as formas de trabalho empregadas. A seção Releitura proporá ainda 
uma comparação entre essas e as novas dinâmicas urbanas e trabalhistas da sociedade 
contemporânea. 
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Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Di ersidade ultural
• Trabalho

Páginas 28 e 29

Objetivos do capítulo

1.   Estudar as transformações da sociedade medieval, na Europa, como ponto 
de partida da formação das cidades modernas nos países ocidentais.

2.  Identificar as mudanças tecnológicas, econômicas e políticas que possibili-
taram a formação das cidades modernas.

3.   Refletir sobre como as cidades se desenvolveram e se modificaram através 
do tempo, dos primeiros povos até a contemporaneidade.

Competências Gerais da BNCC

1, 2, 3, 4, 7, 10
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 NARRATIVAS
 te to desta seção  do istoriador ranc s eor es Dub  es ecialista nos 

estudos da Idade Média. Além de professor de diversas universidades, o autor 
escre eu mais de  obras e oi or ani ador da coleção Hist ria da ida ri ada  

O fragmento transcrito narra a história de um 
cavaleiro que carregou durante toda sua vida 
alto rest io social  emos sua ltima cena  
momento em que perde uma batalha, cai feri-
do e é levado para casa para morrer ao redor 
dos seus, seguindo os costumes do século XIII. 
Esse trecho funciona como um exemplo das 
cenas cotidianas, das tradições e do conjunto de 
valores que ajudaram a organizar a sociedade 
medieval.

Como o texto narra o momento dramático da morte de um grande homem, 
um dos estudantes pode ser convidado a preparar a leitura para a turma, preo-
cupando-se com a entonação correta e pausas calculadas de modo a respeitar o 
suspense e o sentimentalismo que perpassam a cena.

A habilidade EM13CHS101 será trabalhada por meio da narrativa apontada 
pelo historiador, de modo que o estudante possa analisar como a organização 
social se dava na Idade Média. Esse estudo é relevante ao suscitar a comparação 
com as tradições que norteiam a sociedade atual.

A habilidade EM13CHS103 será mobilizada quando da elaboração de hipóteses 
sobre as tradições medievais, na leitura de uma cena exemplar dos costumes que 
circundavam a morte de um indivíduo. Espera-se que o estudante refl ita sobre 
como as tradições estão associadas aos contextos em que foram produzidas.
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 Roteiro de trabalho

1. aça um le antamento de situaç es narradas or Dub  ue arecem ertencer a um tem o di erente do 
que você vive hoje.
Os estudantes podem apontar a cena de duelo ou a decisão do ferido de ser levado para morrer em casa, diferentemente de hoje, quando 
iria a um hospital. Além disso, a questão da hereditariedade do título, dos bens e do nome passarem apenas para os filhos homens é um 
costume que pode ser apontado como diverso do atual.

2. Em seguida, levante situações do texto que se assemelhem ao que você vive hoje.
Os estudantes podem mencionar a reunião familiar ao redor da figura moribunda, para se despedirem; a preocupação jurídica com a 
herança; ou a honra que representa para um morto ter muitas pessoas presentes em seu funeral.

3. Que aspectos da sociedade medieval podem ser reconhecidos com base na narrativa?
Vê-se a constituição social centrada na figura masculina, a presença da classe nobre e o militarismo.

4. Busque uma imagem que mostre uma semelhança entre a narrativa e a sua realidade e outra que mostre 
uma possível diferença. Exponha as imagens para a turma e explique o porquê dessa escolha.
Os estudantes podem ser motivados a buscar fotos pessoais, que mostrem famílias numerosas centradas em uma figura masculina mais 
velha. Ou ainda a escolher imagens na internet de funerárias, hospitais e ambientes hoje construídos para que nem a morte nem os 
funerais ocorram mais dentro de casa.

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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NARRATIVAS
Leia o texto do historiador Georges Duby (1919-1996) em que se narram os últimos dias de vida de Guilherme 

Marechal, um cavaleiro que viveu no século XIII. Depois, faça o que é proposto no Roteiro de trabalho. 

Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo
Georges Duby

O conde Marechal não aguenta mais. Agora se sente esmagado pelo cargo. Faz três anos, quando o instavam 
para assumir a regência, que ele terminou aceitando ante tão forte insistência, tornando-se “guardião e senhor” do 
rei-menino e de todo o reino da Inglaterra, ele havia dito e repetido: “Estou velho demais, fraco e alquebrado”. Tinha 
mais de oitenta anos, afirmava. Exagerava um pouco, pois não sabia exatamente qual era sua idade. Mas quem sabia, 
naquela época? Na vida, as datas mais importantes eram outras, não a de nascimento. Esta se esquecia. E eram tão 
poucos os muito velhos que os outros até os envelheciam – e eles próprios se envelheciam ainda mais. Aliás, nós 
tampouco sabemos com precisão quando nasceu Guilherme Marechal. Os historiadores fizeram contas, suposições; e 
propõem: por volta de 1145. Sem muita exatidão. O Marechal saiu de um meio muito inferior para que adiante fuçar 
nos arquivos. Ao passo que, no ano de que agora estou falando, 1219, a fortuna já o elevou tanto que podemos 
acompanhar dia após dia, ou quase, seus últimos feitos, seus últimos gestos. 

Guardara o vigor quase até o fim. No dia 20 de maio de 1217, foi visto lutando em Lincoln como um moço com os 
moços. [...] A 7 de março está em Westminster e dali, “cavalgando com sua dor”, chega à Torre de Londres, como se 
quisesse o aconchego e a proteção das muralhas da velha fortificação dos reis. Vai deitar-se. A quaresma está apenas 
começando. Pode-se sonhar com época mais apropriada para sofrer, aceitar a dor, suportá-la, a fim de ter a remissão 
dos pecados e purificar-se lenta, calmamente, antes da grande passagem? A condessa está a seu lado, como sempre. 
Quando a doença piora, quando os médicos confessam que nada mais podem fazer, Guilherme manda chamar todos 
os que, quando ele saía, formavam sua escolta. Naturalmente. Assim tinha de ser. Pois quando, em sua vida, ele 
esteve sozinho? Quem aparece só, no começo do século XIII, a não ser os insensatos, os possessos, os marginais per-
seguidos? A ordem do mundo exige que cada qual esteja envolvido num tecido de solidariedades, de amizades − num 
corpo. Guilherme então convoca todos os que formam o corpo do qual ele é a cabeça. Um grupo de homens. Os seus 
homens: cavaleiros de sua casa; e, ainda, seu filho mais velho. Precisa desse séquito numeroso para o grande espe-
táculo que vai começar, o da morte principesca. Logo que todos se juntam para compor o cortejo, ele manda que o 
carreguem. Em sua casa, afirma, sofrerá mais à vontade. Melhor morrer em casa do que em qualquer outro lugar. [...]

Os espectadores, os ouvintes aguardam a segunda cena do primeiro ato, a da distribuição, da divisão da heran-
ça. Que o morto transmita ao vivo, quer dizer, que ele prontamente transfira a posse dos bens àqueles vivos que 
têm direito ao que ele possuiu até o momento presente, aos bens que ele recebeu, também, de outra pessoa [...]. 
Guilherme, em voz alta e clara, enuncia suas vontades. Na verdade ele tem pouquíssima liberdade. Cada qual sabe 
com relativa precisão o que há de caber a Fulano ou Beltrano conforme o costume, essa lei não escrita, porém tão 
impositiva quanto os códigos mais rígidos. A regra, por sinal, é bastante simples: existe um único herdeiro “natural”, 
o homem em quem o defunto há de sobreviver, que porta o mesmo nome que ele, Guilherme, Marechal, junior − seu 
primogênito. Por esse título, por ser homem e porque nasceu primeiro, teria direito a tudo. Pois lhe compete ocupar 
ao lado da mãe o lugar que seu pai já vai abandonar, e protegê-la, contra os outros e contra si mesma, e ainda gerir 
os seus bens. Com efeito, à esposa, que também o ouve, Guilherme, o Velho, nada lega. Nem poderia legar. Pois tudo 
o que ele possuía, ou quase, e de que agora se despoja, pertence a essa mulher, veio dos ancestrais da mulher, e ele 
só teve em nome dela, “por sua autoridade”. E esses bens enormes o filho mais velho também os terá em mãos, até 
a morte dela, na mera qualidade de herdeiro legítimo.

DUBY, Georges. Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Janeiro: Graal, 1995. p. 7-14 (trechos selecionados).
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�  Palácio e Fortaleza Real de Sua Majestade da Torre de Londres, castelo histórico localizado na cidade de Londres, 
Inglaterra, Reino Unido, na margem norte do rio Tâmisa. Acredita-se que tenha sido fundado no fim do ano de 1066, 
depois da conquista normanda da Inglaterra. Foto de 2014. 
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 A FORMAÇÃO DA EUROPA MEDIEVAL
A queda do Império Romano marca uma nova confi guração do território 

europeu, que vai se desmembrando conforme seus muros se tornam cada vez 
mais difíceis de guardar, depois da Pax Romana. É oportuno retomar a discussão 
de como a guerra era importante para os romanos, com a obtenção de escra-
vos, espólios, impostos, elementos que sustentavam a economia e mantinham o 
exército sempre empoderado. Logo, com o fi nal dela, toda a sociedade colapsa.

Em paralelo a isso, a questão cultural ajuda a explicar o fi m do Império. Uma 
das atividades que mais contribuiu para sustentar a sociedade romana foi a incor-
poração da cultura dos povos dominados, como forma de aprendizado e inclu-
são. Porém, o mesmo não se deu com o cristianismo, que se tornou um grande 
opositor ao regime. Assim, fi ca evidente a importância da cultura como forma de 
dominação e também de oposição, bem como sua capacidade de alterar os jogos 
de poder político. Cabe aqui uma refl exão com a turma a respeito da importância 
que os valores culturais, religiosos ou não, ainda exercem na política atual – por 
exemplo, nas eleições, nas manifestações populares, ou mesmo na escritura de leis.

Páginas 32 e 33

Da Idade Média à Idade Moderna
Em cada um dos momentos listados, vê-se a conexão entre as mudanças 

territoriais, forma de ocupação de espaço e organização social, associadas às re-
voluções econômicas, políticas e culturais. Portanto, fi ca claro que nenhum evento 
de grande magnitude social pode acontecer de maneira isolada, mas corresponde 
a uma soma de fatores que se inter-relacionam. 

Página 35

  O feudalismo
A divisão social, trabalhista e econômica estava ligada à posse de terras e à forma como estas eram repartidas  e 

articuladas de maneira a favorecer em poder e riquezas o seu proprietário. Assim, vê-se uma organização desigual, 
que onerava o camponês com trabalho, impostos e submissão, frente ao senhor feudal, que era o responsável pela 
propriedade.

A autonomia dos feudos é uma das características principais desse modelo social: sem grandes e constantes 
comércios, logo o feudo se fechava em si e, por consequência, ao redor da fi gura do soberano local.

Esse poder não era sustentado, entretanto, apenas pela economia. A relação de fi delidade entre os suseranos e 
seus inúmeros vassalos, e destes com seus respectivos vassalos, gerava uma cadeia de poder constituída com base 
na palavra. O resultado era uma organização social de proximidade e parentesco mais infl uente do que as relações 
ofi ciais estatais.

 PARE e PENSE

1. Como a ascensão do cristianismo se relaciona com a crise do Império Romano?
Os cristãos eram contrários à ideia de cultuar o imperador, uma vez que não o viam como uma 
divindade. Isso contribuiu para o enfraquecimento desse governo, principalmente quando grande 
parte da massa populacional aderiu à religião cristã.   

2. A história da crise do Império Romano nos ajuda a entender o poder que o 
cristianismo vai alcançar durante o período medieval na Europa? Explique.
A religião cristã foi uma das poucas instituições que conseguiu sobreviver à queda do Império 
Romano, seja em virtude da adoção dessa fé pelos bárbaros, seja pela adaptação de suas regras 
às culturas orientais. Portanto, atuou como elemento unificador da população, em um momento 
de fragmentação que foi o feudalismo.
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 Roteiro de trabalho

1. Faça um levantamento de situações narradas por Duby que parecem pertencer a um tempo diferente do 
que você vive hoje. 

2. Em seguida, levante situações do texto que se assemelhem ao que você vive hoje. 

3. Que aspectos da sociedade medieval podem ser reconhecidos com base na narrativa que você leu?

4. Busque uma imagem que mostre uma semelhança entre a narrativa e a sua realidade e outra que mostre uma 
possível diferença. Exponha as imagens para a turma e explique o porquê dessa escolha. 

  A FORMAÇÃO DA EUROPA MEDIEVAL
No século II estavam praticamente estabelecidos os limites da expansão romana. No século seguinte, as fragilidades 

do Império Romano do Ocidente começariam a ser expostas e se iniciaria a crise do Império. Roma não conseguiria 
mais controlar suas fronteiras e seria sistematicamente invadida por povos inimigos. Com isso, a crise econômica 
tornou-se iminente, pois, cessando as conquistas, não havia novas riquezas nem trabalhadores escravizados para a 
manutenção da complexa sociedade romana. Ocorreram também vários motins e disputas entre chefes militares, que 
nesse período conspiravam contra o Império ou apoiavam inimigos políticos do imperador.

Nesse contexto, abriu-se espaço para o crescimento do cristianismo, crença até então proibida. Jesus, que 
nasceu entre 8 a.C. e 4 a.C. em Belém, na atual Palestina, dominada pelos romanos, pregava ideias religiosas que 
eram seguidas por judeus pobres da região. Foi condenado à morte em aproximadamente 30 d.C., acusado de 
se fazer passar por rei dos judeus. Depois de sua morte, seus seguidores, os apóstolos (“enviados”, em grego), 
começaram a se referir a Jesus como o Messias, o Salvador, aquele que conduziria a humanidade à salvação e à 
vida eterna. Jesus se transformaria em Cristo, naquele que teria morrido na cruz para salvar todos os homens. O 
cristianismo espalhou-se rapidamente, sobretudo entre a população pobre, que ansiava por um mundo melhor. A 
volta de Jesus, ou seja, sua ressurreição, seria esse momento em que a opressão cessaria.

Nascido de pais judeus, Jesus pregava a instauração do Reino de Deus e não reconhecia a divindade do im-
perador. Em geral, os romanos eram tolerantes com as religiões dos povos conquistados. Mas, nesse caso, isso 
não ocorreu, pois os cristãos eram monoteístas e negavam os deuses romanos. Uma vez que não aceitavam tais 
deuses, eram também inimigos dos imperadores romanos, já que os governantes se legitimavam pelo poder divino.
Assim, considerados uma ameaça, os seguidores de Cristo foram perseguidos. Muitos deles foram executados em 
cerimônias públicas ou atirados aos leões para serem devorados.

Por causa da perseguição, os cristãos escondiam-se em catacumbas protegidas contra qualquer violação. Nelas, 
os adeptos do cristianismo realizavam seus cultos. Muitas comunidades cristãs foram organizadas nessa época e so-
breviviam das doações dos fiéis, que começaram a construir igrejas.

Com a crise do Império Romano do Ocidente, até mesmo pessoas da elite romana adotaram o cristianismo, que 
se espalhou pelas regiões do Mediterrâneo. Tratava-se de buscar uma nova esperança, principalmente a possibili-
dade de uma vida após a morte. Observe o mapa da página 34.

Com a adesão em massa ao cristianismo, os governantes romanos consideraram que seria melhor permitir o culto 
cristão do que correr o risco de perder apoio político. Em 313, o imperador Constantino concedeu liberdade de culto 
aos cristãos, por meio do Édito de Milão. Em 325, com o Concílio de Niceia, a Igreja cristã uniu-se ao Estado romano. 
O cristianismo foi elevado à religião oficial do Império em 392, assinalando o fim do paganismo. Em 455, o bispo de 
Roma tornou-se chefe da cristandade e também o primeiro papa, sob o nome de Leão I. A partir de então, a Igreja foi 
chamada de Igreja Católica Apostólica Romana.

A fragilidade romana permitiu a ocupação do Império por povos bárbaros de várias regiões. Os romanos de-
nominavam bárbaros, pejorativamente, todos os povos que resistiam à conquista e não falavam latim, ou seja, os 
povos não romanizados. Estes se fixaram em muitos lugares onde os romanos não tiveram força militar para ex-
pulsá-los. No século V, as invasões tornaram-se mais expressivas com a entrada dos povos germânicos (entre eles, 
suevos, alanos e vândalos) na Gália. Os germanos impunham seu poder com muita violência. Leia o relato de São 
Jerônimo, que, em 396, vivia em Roma:

Não descreverei catástrofes pessoais de alguns infelizes, mas a destruição de toda a humanidade, pois é com horror 
que meu espírito segue o quadro das ruínas da nossa época. Há vinte e poucos anos que, entre Constantinopla e os Alpes 
Julianos, o sangue romano vem sendo diariamente vertido. A Cítia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Epiro, 
Dalmácia, Panônia são devastadas pelos godos, sármatas, quedos, alanos, hunos, vândalos, marcomanos; deportam e 
pilham a tudo. Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a Deus, quantos livres e nobres ficaram na mão destas 
bestas! Os bispos são capturados, os padres, assassinados, todo tipo de religioso, perseguido; as igrejas, demolidas...

SÃO JERÔNIMO, Cartas, LX, versículos 16 e 17. Apud FUNARI, Pedro Paulo Abreu.  
Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993. p. 68-69.

Da Idade Média à Idade Moderna

• Invasão da Europa por 
diversos povos 
(invasões bárbaras).

• Formação do 
feudalismo.

• 476 – Queda do Império 
Romano do Ocidente.

• 800 – Coroação de 
Carlos Magno como 
imperador dos romanos 
pelo papa Leão XIII.

• 1096 – Organização da 
Primeira Cruzada após a 
convocação do papa 
Urbano II. Outras sete 
ocorreriam até 1270.

• Crescimento das cidades e 
desenvolvimento urbano.

• Grande excedente agrícola.

• Desenvolvimento do 
comércio veneziano e 
genovês.

• Primeiras feiras medievais: 
Champagne.

• Utilização do trabalho 
assalariado no campo.

• Restrição dos direitos dos 
senhores feudais e abolição 
de direitos servis.

• Surgimento das corporações 
de ofício.

• Ampliação dos mercados e 
da produção: os jornaleiros e 
as manufaturas.

• Surgimento da burguesia.

• Crescimento das cidades 
e desenvolvimento 
urbano.

• Processo de 
centralização 
monárquica em 
Portugal: Revolução de 
Avis (1385).

• Crise do sistema feudal.

• Guerra dos Cem Anos.

• Morte de dois terços da 
população de certas 
regiões da Europa como 
consequência da peste 
negra.

• Aumento da fome em 
decorrência de 
problemas com as 
colheitas.

• Desenvolvimento das 
manufaturas.

• Início do Renascimento cultural.

• Formação dos Estados absolutistas.

• Expansão marítima.

• Renascimento: escola florentina, 
com nomes como Brunelleschi e 
Donatello. Revalorização do 
homem e da razão.

• Expansão do capitalismo na 
Europa.

• 1453 – Queda de Constantinopla. 
Fim do Império Romano do Oriente 
– marco formal do início da Idade 
Moderna.

• 1485 – Início da dinastia 
Tudor na Inglaterra: 
centralização monárquica.

• 1492 – Centralização 
monárquica na Espanha –
expulsão dos muçulmanos de 
Granada (Aragão e Castela). 
Chegada dos europeus ao 
território posteriormente chamado 
América.

• 1500 – Chegada da esquadra de 
Pedro Álvares Cabral às terras que 
viriam a ser chamadas Brasil.

• Afirmação das 
monarquias absolutistas.

• Avanço das práticas 
mercantilistas: exclusivo 
colonial, pacto colonial, 
protecionismo, metalismo, 
balança comercial favorável.

• Renascimento italiano: 
Botticelli, Michelangelo, 
Rafael e Leonardo da Vinci.

• O desenvolvimento das 
ciências: Física e Matemática.

• Consolidação do capitalismo
na Europa.
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• 800• 800 – Coroação de  – Coroação de  – Coroação de 
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• • Grande excedente agrícola.Grande excedente agrícola.Grande excedente agrícola.Grande excedente agrícola.

• Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do 
comércio veneziano e comércio veneziano e comércio veneziano e comércio veneziano e 
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• Primeiras feiras medievais: Primeiras feiras medievais: Primeiras feiras medievais: Primeiras feiras medievais: Primeiras feiras medievais: 
Champagne.Champagne.Champagne.

• • Utilização do trabalho Utilização do trabalho Utilização do trabalho Utilização do trabalho 

• • Crescimento das cidades Crescimento das cidades Crescimento das cidades Crescimento das cidades Crescimento das cidades 
e desenvolvimento e desenvolvimento e desenvolvimento e desenvolvimento 
urbano.urbano.urbano.

• • Processo de Processo de Processo de 
centralização centralização centralização centralização 
monárquica em monárquica em monárquica em 
Portugal: Revolução de Portugal: Revolução de Portugal: Revolução de Portugal: Revolução de 
Avis (1385).Avis (1385).Avis (1385).Avis (1385).Avis (1385).Avis (1385).

• Crise do sistema feudal.Crise do sistema feudal.Crise do sistema feudal.Crise do sistema feudal.

• Invasão da Europa por Invasão da Europa por 
diversos povos diversos povos diversos povos 

Século V ao X Século XI ao XIII Século XIV

Século XV Século XVI

Representação das 
atividades comerciais 
urbanas. A imagem 
encontra-se no Livro 
do governo dos 
príncipes, de Gil de 
Roma. (Iluminura, 
início do século XVI, 
dimensões não 
informadas.)
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 O feudalismo
Entre os séculos V e X, houve retração das atividades co-

mercial e monetária, assim como das produções agrícola e 
artesanal. Essa redução da atividade econômica está dire-
tamente relacionada à crise demográfica já indicada, pois, 
com a diminuição drástica do número de trabalhadores, re-
duziu-se também o potencial produtivo em uma sociedade 
que dependia demasiadamente da força humana.

Na vida agrícola que se organizou, foram se constituin-
do grandes domínios senhoriais. Estes eram divididos em 
pelo menos duas partes: a reserva senhorial e os mansos. 
A primeira faixa de terra, que podia ocupar 
até metade dessa grande área, era explora-
da diretamente pelo senhor; era ocupada 
pela casa, pelos celeiros, estábulos, moinhos 
e pela própria terra de cultivo. Ficavam aí, 
também, as áreas de pasto e de florestas, 
que, por costume, eram de uso comum de 
toda a comunidade. A segunda parte do 
domínio senhorial era ocupada pelos man-
sos, pequenas faixas de terra destinadas aos 
camponeses, que produziam ali o suficien-
te para sua subsistência. Porém, em troca da 
terra cedida, a família camponesa deveria 
entregar ao senhor parte de sua produção 
e, eventualmente, algum dinheiro. Por ceder 
o manso, o senhor também poderia exigir 
dos camponeses a corveia, que era o traba-
lho servil na reserva senhorial. Em diferentes 
épocas foram cobrados ainda outros tribu-
tos, como a mão-morta, a talha e as banali-
dades. A mão-morta era cobrada para que 
o filho de um camponês tivesse o direito de 

�  Representação em alto-relevo, no sarcófago Ludovisi, de uma luta de generais romanos contra germânicos, século III 
(dimensões não informadas). 

PARE e PENSE

1. Como a ascensão do cristianismo se re-
laciona com a crise do Império Romano?

2. A história da crise do Império Romano 
nos ajuda a entender o poder que o cris-
tianismo vai alcançar durante o período 
medieval na Europa? Explique. 

�  Iluminura (215 mm x 148 mm) presente no Livro das horas, de Étienne Chevalier, 
c. 1450, representando camponeses franceses trabalhando na aragem e na 
semeadura da terra com o auxílio de uma charrua (espécie de arado). 
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188 Capítulo 2

Página 38

 LER DOCUMENTOS VISUAIS
O documento a ser estudado foi coletado pelo medievalista belga François-Louis 

Gansholf em seu livro O que é o feudalismo?. O texto é uma instrução de proce-
dimentos a serem tomados em caso de acúmulo de dívidas ou não cumprimento 
do juramento de vassalagem. As imagens retratam cenas cotidianas do feudo: 
o trabalho relacionado à agricultura, a divisão entre as terras que pertenciam ao 
senhor e as moradias dos camponeses, o pagamento de tributos e juramentos 
de vassalagem.

É fundamental que o estudante observe as imagens e registre suas impressões 
o mais detalhadamente possível, pois a partir dessas anotações serão discutidos 
aspectos da sociedade medieval, principalmente a organização da produção e a 
organização social. 

A habilidade EM13CHS103 é empregada nesta atividade pelos estudantes ao 
analisar imagens e documentos que lhes permitem elaborar hipóteses quanto à 
organização social e de trabalho no período medieval. Espera-se que o estudante 
compreenda a relação desigual de poder e a associe com questões de sua atua-
lidade, de modo a se tornar um cidadão mais consciente.

A identificação dos sujeitos e classes sociais que interagiam entre si na Idade 
Média faz a habilidade EM13CHS401 ser mobilizada nesta atividade. Espera-se 
que o estudante identifique as características técnicas daquele momento para 
entender essas relações. Espera-se, por fim, que ele as compare com a atualidade, 
de modo a perceber modificações e permanências.

 Roteiro de trabalho

1.  Identifique as personagens das imagens e sua respectiva ordem na sociedade medieval.
Em três das gravuras vemos camponeses, ou pagando seus tributos, ou trabalhando no campo. Em duas delas, eles são vigiados pelos 
seus senhores, ou cobrados por eles. Em uma imagem temos nobres e o rei.

2.  Descre a cada uma das ima ens le ando em consideração todos os as ectos nelas resentes  aisa em  
relações de trabalho, pessoas, construções, enfim, observe tudo o que está ocorrendo em cada cena.
O estudante deve descrever as imagens o mais detalhadamente possível. Mesmo os elementos que parecem óbvios são indicativos impor-
tantes quando se analisam documentos históricos, pois podem revelar as diferenças nas vestimentas, de acordo com as classes sociais, 
ou nas moradias dos senhores e dos servos. Um detalhe importante é diferenciar a postura das figuras servas, sempre debruçadas, em 
relação aos senhores, sempre eretos.

3. O ato jurídico de recomendação pode se referir a que ordens sociais? Justifique.
O ato jurídico de recomendação refere-se à relação entre um senhor e seu servo, conforme a qual este último deveria servir o primeiro em 
troca apenas do direito de cultivar suas terras, em benefício próprio, alguns dias da semana.

4. Explique a organização social e as relações entre as ordens na Idade Média.
Na Idade Média, havia o rei, os senhores feudais e os camponeses, interligando-se em uma relação de suserania e vassalagem. Além 
deles, o clero também aparecia como uma classe paralela à nobreza, formada muitas vezes por nobres e autorizando o poder destes; em 
troca, recebiam parte dos impostos coletados. Essas classes não apresentavam mobilidade social.
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 PONTO DE VISTA
O texto “A vida material: suas condições” torna inevitável a comparação com a atualidade, principalmente no 

que se refere à tecnologia e seus impactos na organização da vida social. Aparece também a questão da velocidade, 
do ritmo de vida acelerado e das limitações impostas pela natureza. Pode-se realizar um trabalho interdisciplinar 
com esse texto, em especial com a área de Ciências da Natureza, abordando aspectos relacionados à tecnologia, 
ao transporte e à saúde pública. 

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS401) 
Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos.
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Uma leitura complementar que pode ajudar na resolução da atividade é o 
seguinte excerto do historiador Jacques Le Goff, em que ele discorre sobre o 
signifi cado da moradia na Idade Média: 

A casa é a última manifestação da diferenciação social. A casa do camponês é de 
adobe ou de madeira […]. Geralmente, reduz-se a um só compartimento e tem por 
chaminé uma abertura no telhado. Pobremente mobiliada e apetrechada, não cativa 
o camponês. A sua pobreza contribui para a mobilidade dos camponeses medievais.

As cidades são ainda construídas, principalmente, de madeira. São fáceis presas 
para os incêndios. O fogo é um grande flagelo medieval. Rouen [na atual França] 
ardeu seis vezes entre 1200 e 1225. A Igreja não tinha grande dificuldade em persua-
dir os homens da época de que eram peregrinos neste mundo. Mesmo sedentários, 
raramente tinham tempo de apegar-se às suas casas.

Já o mesmo não sucede com os ricos. O castelo é sinal de segurança, de poderio e 
de prestígio. No século XI erguem-se as torres e vence a preocupação da defesa. Em 
seguida, precisam-se os encantos da habitação. Continuando bem defendidos, caste-
los passam a dar mais lugar aos alojamentos e criam edifícios de habitação dentro das 
muralhas. Mas a vida ainda se concentra na sala grande. O mobiliário é diminuto. As 
mesas, em geral, são desmontáveis e, uma vez concluídas as refeições, são retiradas. 
O móvel normal é a arca ou baú, onde são arrumadas as roupas ou a baixela. Esta é 
de um supremo luxo, resplandece e é também uma reserva econômica. […] Outro luxo 
está nas tapeçarias, que são, também, utilitárias: postas ao alto, fazem de biombo e 
separam as câmaras. São transportadas de castelo em castelo e recordam a este povo 
de guerreiros a sua habitação por excelência, a tenda.

[…]
O sinal do prestígio e da riqueza era a pedra, as torres que rodeavam o castelo. O 

mesmo faziam na cidade, por imitação, os burgueses ricos: “casa forte e bela”, como 
se dizia. Mas o burguês iria ligar-se à casa e mobiliá-la. Também neste aspecto daria à 
evolução do gosto a sua marca característica inventando o conforto.

LE GOFF, Jacques. A civilização do Ocidente Medieval. Lisboa: Estampa, 1984. v. 2. p. 88, 89, 91.

A habilidade EM13CHS103 é trabalhada nesta atividade com a construção de 
hipóteses sobre a vida cotidiana na Idade Média. Espera-se que o estudante analise 
o texto-fonte, que descreve as atividades cotidianas, a velocidade e os meios de 
transporte usados àquela época, para melhor compará-los com sua atualidade e 
notar as transformações que a rotina urbana sofreu.

Nesta mesma atividade, a comparação da vida cotidiana das cidades me-
dievais com as contemporâneas mobiliza a habilidade EM13CHS205. O estu-
dante, então, poderá identifi car os processos tecnológicos desenvolvidos que 
possibilitaram a vivência diversa que ele tem hoje.

Página 40

Roteiro de trabalho
1. Que relação o homem medieval estabelece com o meio natural? Compare 

com o mundo atual.
Devido aos vários conflitos do período, houve um processo de ruralização, e a população 
passou a viver em propriedades rurais, denominadas feudos. Cada feudo era composto pelo 
domínio senhorial, que consistia na faixa de terra correspondente ao proprietário ou senhor 
feudal, o qual habitava o castelo com sua família. Os camponeses ocupavam faixas de terras 
denominadas mansos servis e eram obrigados a ceder parte de sua produção agrícola ao 
senhor feudal. Dessa forma, a relação com a terra era intensa, pois ela simbolizava a principal 
fonte de subsistência.

Na comparação o estudante deve compreender que na atualidade essa relação, por um lado, 
se intensificou, tornando-se mais predatória, com o aumento populacional e maior necessida-
de de alimentos. Por outro lado, com o desenvolvimento tecnológico a humanidade se tornou 
capaz de produzir substâncias sintéticas e usá-las para proteger o meio ambiente. Além disso, 
pode ser mencionada a maior urbanização e abandono das áreas rurais, onde hoje o trabalho 
é realizado sobretudo com o emprego de máquinas.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS205) 
Analisar a produção de diferentes 
territorialidades em suas dimensões 
culturais, econômicas, ambientais, 
políticas e sociais, no Brasil e no 
mundo contemporâneo, com desta-
que para as culturas juvenis. 
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Turfa:
massa de tecido de várias 
plantas utilizada como combustível ou 
para a feitura de carvão.
Hulha: 
tipo de carvão mineral.
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Leia a seguir dois trechos escritos por dois historiadores sobre a cultura material e a vida cotidiana na Idade 
Média. Em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

A vida na Idade Média
Geneviève D’Haucourt

Na Idade Média, as condições naturais impunham-se com maior força do que hoje. Nossa civilização urbana per-
mitiu-nos “vencer”, como se diz, o frio e o calor, a obscuridade da noite, as distâncias – inconvenientes a que nossos 
ancestrais tinham de se adaptar, mais ou menos como ainda fazem alguns de nossos contemporâneos rurais. Tinham 
de se adaptar a um ritmo natural que eles ainda não tinham como abolir.

A extensão do dia solar ditava, como ainda o faz no campo, a jornada de trabalho. A iluminação artificial era de 
má qualidade e expunha a perigos de incêndio. Assim, eram raras as profissões em que o trabalho noturno era permi-
tido. De um extremo a outro da sociedade, repousava-se mais no inverno, trabalhava-se mais no verão, e o horário, 
mesmo dos mosteiros, adaptava-se a isso com flexibilidade. 

Não havia meios satisfatórios de aquecimento contra o frio. Não era por falta de combustível. 
Tinha-se a turfa. Se a hulha só era explorada numa escala bem pequena, 

a madeira existia em abundância um pouco por toda parte e, graças aos direitos 
de utilização, até o mais pobre podia ir colher galhos secos na floresta mais 
próxima. Aliás, ele não se privava absolutamente de abater madeira verde e co-
meter outras várias depredações. O carvão vegetal leve, que acende depressa, 
era o combustível escolhido para cozinhar com rapidez e fornecia um meio de 
aquecimento individual, aliás, insalubre. Geralmente, fazia-se o fogo de lareira: 
troncos grossos e grandes chamas. Só as pessoas da cidade, quando pobres, 
restringiam-se a fazer pequenas fogueiras, bem como os habitantes de regiões 
desarborizadas, reduzidos a queimar capim seco e esterco de vaca.

Mas as grandes chaminés lançavam para fora quase todo o calor da combustão. Era preciso, portanto, usar roupas 
quentes. Até os mais pobres possuíam roupas e cobertas forradas. Além disso, as pessoas se movimentavam. Raras eram 
as ocupações que forçavam à imobilidade, visto que a grande maioria da população – nobre ou não – era rural.

[...]
Quanto aos meios de transporte, nada aproveitavam da força mecânica. No mar ainda era possível utilizar-se o 

vento, mas nos rios era preciso, geralmente, usar a força humana ou animal. Todos os transportes continentais eram, 
pois, regulados pela velocidade do homem, do cavalo, do asno, ou dos bois.

Sabe-se que um homem a pé faz, em média, quatro a sete quilômetros por hora, que um cavalo nunca ultrapassa 
dez quilômetros por hora, e que, em terreno ruim, a marcha torna-se mais lenta. Um comboio rápido percorria qua-
renta a sessenta quilômetros por dia. A França, na escala do pedestre ou do cavaleiro, era, pois, muito maior que na 
atualidade. [...]

O espaço e o tempo adquiriam, assim, aos olhos do homem da Idade Média, um valor muito mais considerável do 
que aquele a que foram rebaixados em nossos dias. No entanto, a época dispunha deles com uma liberalidade cujo 
segredo nossa atividade moderna quase perdeu.

A proximidade é então definida pela distância que pode ser percorrida, ida e volta, entre a aurora e o pôr do 
sol. Toda vez que era necessário passar a noite fora de casa, era uma viagem. A vida econômica, administrativa e 
política organizou-se, portanto, em pequenos distritos, cuja dimensão dependia do tamanho do passo do homem 
ou do cavalo. Essas antigas pequenas regiões são atuais cantões europeus. Cada qual, por viver fechado em seu 
próprio mundo, desenvolve particularidades, originalidades ou especialidades: maneiras de falar (pronúncias e ex-
pressões), de se vestir, de comer, de se divertir, de trabalhar, seus santos, seus grandes homens e até seu direito. O 
patriotismo se concebe, a princípio e, sobretudo, na escala da pequena região. As guerras, que foram o flagelo da 
época feudal até os tempos de São Luís, eram quase sempre lutas de um domínio contra outro, isto é, de uma cida-
de contra outra ou de um cantão contra outro. Aliás, as obrigações militares, o serviço militar dos súditos, devido 
ao seu suserano tal como era estabelecido pelo costume, mostram-nos que os homens só podiam ser requisitados 
por um tempo limitado, quarenta dias no máximo, e que, na maior parte do tempo, eles tinham o direito de voltar, 
à noite, para dormir em casa e de se recusar a marchar se a tropa saísse dos limites do domínio senhorial. [...]

A vida econômica era igualmente descentralizada [...]. Com exceção das cidades, que não crescem antes do século 
XII-XIII e que parecem consideráveis assim que ultrapassam – caso raro – 20 mil habitantes, pratica-se estritamente o 
consumo local. O problema dos transportes une-se ao da distribuição de bens e da estrutura social e explica-o em parte 
para revelar uma economia fechada e voltada, não para a venda e o lucro, mas para a satisfação das necessidades locais.
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Cada casa, cada chácara, cada pequena região tende a ser autossuficiente e 
trata de viver de seus próprios meios. Todos se esforçavam para atenuar a penúria 
local, que é prudente prever, menos pelas trocas difíceis com as regiões melhor 
abastecidas do que pela constituição de estoques. As abadias, que eram, com 
frequência, empresas agrícolas exemplares e ricas, constituíam, assim, reservas 
que a caridade cristã obrigava a dividir e que utilizavam com liberalidade.

Este regime de economia estritamente autárcico deixou vestígios durá-
veis no caráter nacional francês: o espírito de economia, e mesmo de avareza, 
o “medo de faltar”, uma mentalidade geralmente não capitalista (pouco senso 
comercial, o lucro considerado como moralmente duvidoso).

D’HAUCOURT, Geneviève. A vida na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. 13-20.

A civilização do Ocidente Medieval
Jacques Le Goff

A casa é a última manifestação da diferenciação social. A casa do camponês é de adobe ou de madeira [...]. 
Geralmente, reduz-se a um só compartimento e tem por chaminé uma abertura no telhado. Pobremente mobiliada e 
apetrechada, não cativa o camponês. A sua pobreza contribui para a mobilidade dos camponeses medievais.

As cidades são ainda construídas, principalmente, de madeira. São fáceis presas para os incêndios. O fogo é 
um grande flagelo medieval. Rouen [na atual França] ardeu seis vezes entre 1200 e 1225. A Igreja não tinha grande 
dificuldade em persuadir os homens da época de que eram peregrinos neste mundo. Mesmo sedentários, raramente 
tinham tempo de apegar-se às suas casas.

Já o mesmo não sucede com os ricos. O castelo é sinal de segurança, de 
poderio e de prestígio. No século XI erguem-se as torres e vence a preocupação 
da defesa. Em seguida, precisam-se os encantos da habitação. Continuando bem 
defendidos, castelos passam a dar mais lugar aos alojamentos e criam edifícios 
de habitação dentro das muralhas. Mas a vida ainda se concentra na sala grande. 
O mobiliário é diminuto. As mesas, em geral, 
são desmontáveis e, uma vez concluídas as 
refeições, são retiradas. O móvel normal é a 
arca ou baú, onde são arrumadas as roupas 
ou a baixela. Esta é de um supremo luxo, 
resplandece e é também uma reserva econô-
mica. [...] Outro luxo está nas tapeçarias, que 
são, também, utilitárias: postas ao alto, fazem 
de biombo e separam as câmaras. São trans-
portadas de castelo em castelo e recordam a 
este povo de guerreiros a sua habitação por 
excelência, a tenda.

[...]
O sinal do prestígio e da riqueza era a pedra, 

as torres que rodeavam o castelo. O mesmo fa-
ziam na cidade, por imitação, os burgueses ricos: 
“casa forte e bela”, como se dizia. Mas o burguês 
iria ligar-se à casa e mobiliá-la. Também neste 
aspecto daria à evolução do gosto a sua marca 
característica inventando o conforto.

LE GOFF, Jacques. 
A civilização do Ocidente Medieval. 

Lisboa: Estampa, 1984. v. 2. p. 88, 89, 91.

 Roteiro de trabalho

1. Que relação o homem medieval estabelece com o meio natural? Compare com o mundo atual.

2. Em que medida a velocidade infl uenciava a relação das pessoas da época com o espaço e o tempo?

3. Faça um levantamento das frases em que a autora do primeiro texto relaciona o passado medieval e o pre-
sente europeu. Pode-se afi rmar que ela identifi cou permanências do passado? Explique.

4. Com base nos textos, o que podemos concluir sobre o tempo medieval e a vida urbana da época? 

5. É possível estabelecer alguma analogia entre a vida urbana medieval e o tempo presente? Explique. 

Baixela: 
conjunto de pratos, travessas, 
jarros e copos.

Abadia: 
mosteiro ou igreja dirigido 
por abade (um cargo religioso).

Autárcico: 
relacionado à autarcia, que 
demonstra tranquilidade de espírito, 
satisfação.

�  Detal es de ta eçaria re resentando cena de caça  rodu ida or olta de 
1425-1430. As famílias nobres apreciavam as tapeçarias que retratavam 
seus passatempos preferidos. Na imagem, observam-se o caçador e sua 
dama sobre um fundo de cães e flores (dimensões não informadas).
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2. Em que medida a velocidade infl uenciava a relação das pessoas da época com o espaço e o tempo?
Como grande parte da população medieval vivia no campo, seu ritmo de vida estava associado aos ciclos da natureza. O dia solar de-
terminava o horário de trabalho e as atividades eram realizadas mais no verão do que no inverno. Atualmente, já não vinculamos nossas 
atividades aos ciclos da natureza. O trabalho pode ser realizado, em muitos casos, tanto à noite como durante o dia. A sociedade atual 
também tem facilidades como a energia elétrica, que possibilita exercer atividades após o pôr-do-sol, e o ar-condicionado, que elimina os 
incômodos do frio ou do calor. Logo, a velocidade de produção e até de transportes, com mais tecnologia, é maior. 

3. Faça um levantamento das frases em que a autora do primeiro texto relaciona o passado medieval e o pre-
sente europeu. Pode-se afi rmar que são permanências do passado? Explique.
No texto aparecem frases que mostram permanências e outras que apresentam descontinuidades, mudanças em relação ao passado. 
Logo no primeiro parágrafo a autora revela uma descontinuidade entre o período medieval e a atualidade: “Nossa civilização urbana 
permitiu-nos ‘vencer’, como se diz, o frio e o calor, a obscuridade da noite, as distâncias […]”. No que diz respeito ao isolamento, ela nos 
apresenta uma permanência na sociedade europeia: “Essas antigas pequenas regiões são atuais cantões europeus”. Ou seja, o mundo 
fechado da humanidade medieval desenvolveu particularidades que ainda podem ser encontradas em determinados povos e pequenas 
comunidades da Europa.

4. Com base nos textos, o que podemos concluir sobre o tempo medieval e a vida urbana da época?
Podemos concluir que o tempo para o indivíduo medieval possuía outro ritmo, por causa da utilização de meios de transporte muito 
precários e do vínculo com os ciclos da natureza. A vida urbana mostrava-se bastante restrita, em razão da vivência no meio rural, que 
objetivava a satisfação das necessidades locais.

5. É possível estabelecer alguma analogia entre a vida urbana medieval e o tempo presente? Explique.
A vida urbana medieval era mais lenta, fechada, voltada para a autossuficiência, portanto as cidades eram menores. Hoje, as cidades na 
maioria das vezes estão voltadas a crescer mais e se inter-relacionar, principalmente em questões econômicas, em geral se especializando. 
Os transportes são mais rápidos e a lógica produtiva é centrada no lucro.
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  A expansão do comércio e o 
crescimento das cidades
A estabilidade produtiva do período foi capaz de gerar um excedente tanto 

populacional, como de produção. Assim, havia mais pessoas disponíveis para se 
responsabilizar pelo comércio e mais produtos a serem vendidos. Com isso, as 
feiras e as cidades se transformaram em locais centralizadores desse comércio, 
que passou a interligar os feudos, até então bastante isolados e voltados para a 
subsistência.

As Cruzadas auxiliaram nesse processo de interligação, uma vez que protegiam 
todo o território cristão, incluindo as rotas comerciais. E, ao ganhar território no 
Oriente, os cruzados passaram a servir de intermediários e criar novas ligações 
comerciais entre a Europa e o mundo oriental.
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 PARE e PENSE

1. De ue maneira as ru adas estimularam o desen ol imento das eiras de 
comércio?
As Cruzadas, além de defender a fé cristã, também tinham como finalidade proteger as rotas 
comerciais. Com o trânsito que efetuaram por todo o continente europeu, indo até territórios 
orientais, acabaram por estabelecer um comércio também entre essas duas regiões.

2. O desenvolvimento das feiras se relaciona também ao desenvolvimento do 
sistema bancário e à utilização de moedas? Por quê?
O comércio, por ser itinerante, mesmo quando se realizava em feiras ou cidades específicas, in-
terligava muitos grupos populacionais. A valorização do uso de moeda e, por consequência, da 
burocracia bancária, auxiliavam na padronização das vendas, custos, cobrança de dívidas e afins.
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 A expansão do comércio e o crescimento das cidades
A partir do século XI, iniciou-se um processo de revigoramento do comércio, com o consequente crescimento 

das cidades. Essa nova situação deveu-se, principalmente, ao desenvolvimento agrícola, que, contando com novas 
técnicas e com o crescimento populacional, começou a produzir excedente suficiente para dinamizar as atividades 
comerciais. Houve fomento tanto do comércio terrestre como do marítimo, navegando-se até o Oriente em busca 
de mercadorias raras no Ocidente. Destacaram-se, inicialmente, as cidades de Gênova e Veneza, na península Itá-
lica, como centros comerciais por excelência. Por causa de sua vantajosa localização entre o Oriente e o Ocidente, 
Veneza passou a ser vista como a potência marítima do Mediterrâneo.

As Cruzadas (1096-1270), expedições lideradas pela nobreza e promovidas pela Igreja católica com o objetivo 
de reconquistar Jerusalém (considerada Terra Santa pela cristandade) e combater os muçulmanos, estimularam 
o desenvolvimento comercial, restabelecendo o comércio com o Oriente. Além disso, essas expedições tinham a 
finalidade de controlar as rotas comerciais dos produtos orientais. Gênova e Veneza apoiaram as duas primeiras 
Cruzadas, pois esperavam receber privilégios comerciais em cidades do Oriente. No total, ocorreram oito Cruzadas, 
que partiram da Europa para o Oriente Médio. Contudo, para alguns historiadores, a expedição comandada por 
Eduardo I contra o sultão egípcio Baybars, que conquistou parte de Jerusalém, teria sido uma Nona Cruzada, entre 
1271 e 1272. Após vários combates, foi estabelecido um tratado com Baybars, e Eduardo I retornou à Inglaterra.

Nesse período, centenas de novas cidades surgiram na Europa, quase sempre próximas das terras de um 
senhor, chamadas de senhorio. Desenvolveu-se o artesanato e iniciou-se a organização de um processo de pro-
dução no qual as máquinas começavam a despontar como ferramentas indispensáveis para atender à demanda. 
Dentre os setores que se desenvolveram, destacava-se a atividade têxtil, com a produção de tecidos de seda e 
lã. Essa produção era organizada pelas corporações de ofício, que reuniam pessoas de mesma profissão, com 
vínculo religioso e relação de proteção mútua. A corporação tinha um mestre responsável pela produção e pela 
inspeção das várias oficinas de artesãos, que deveriam funcionar sob as mesmas regras. Os trabalhadores eram 
jornaleiros e, em geral, viviam na casa do mestre. Havia ainda os aprendizes, que eram jovens que pretendiam 
seguir a profissão. Além disso, as corporações de ofício organizavam-se politicamente para enfrentar os interes-
ses dos mercadores, que povoaram as cidades e se transformaram em homens ricos, ampliando suas atividades 
para o ramo bancário.

ROTA DAS PRIMEIRAS CRUZADAS

Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 103.
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Os mercadores eram itinerantes, isto é, carregavam suas merca-
dorias de cidade em cidade em busca de compradores. Contudo, 
no século XII muitos deles passaram a organizar feiras. Dentre es-
sas feiras, destacavam-se a de Champagne e a de Brie (no terri-
tório correspondente ao da atual França), que ocorriam ao longo 
de todo o ano e se situavam em pontos estratégicos em relação às 
estradas. Tais pontos eram considerados locais protegidos, pois ha-
via segurança e toda uma estrutura bancária para a realização dos 
negócios. Nesse sentido, as cidades tornaram-se, de uma só vez, 
centros comerciais e de produção artesanal. A moeda, por sua vez, 
passou a ser vital para a organização do circuito das trocas.

 A cidade dentro e fora dos muros
A crise econômica do Império Romano dos séculos IV e V, as invasões bárbaras, a guerra 

constante, as pestes, a baixa demográfica, tudo, enfim, alimentava o sentimento de inseguran-
ça. O historiador francês Jacques Le Goff afirma:

Aquilo que dominava a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média era o seu 
sentimento de insegurança […] que era, no fim das contas, a insegurança quanto à vida futura, que a 
ninguém estava assegurada […]. Os riscos da danação, com o concurso do Diabo, eram tão grandes, 
e as probabilidades de salvação, tão fracas que, forçosamente, o medo vencia a esperança. Sim, as 
calamidades naturais eram, para os homens da Idade Média, a imagem e a medida das realidades 
espirituais.

LE GOFF, Jacques. Op. cit. p. 87.

Assim, se a realidade era difícil de prever, o cristianismo oferecia uma resposta, mas avisava 
que poucos conseguiriam se salvar. Nesse contexto, viver nas cidades com alguma segurança 
significava viver sob a proteção de muralhas, com suas torres e seus portões vigiados. Melhor 
ainda se houvesse um fosso e pontes levadiças, que eram suspensas à noite ou em períodos em 
que os conflitos militares eram mais constantes.

Não se tratava de grandes cidades. A maioria delas não ultrapassava 20 mil habitantes. Eram, 
por excelência, o centro do poder político e religioso, e nela habitavam o rei, alguns nobres, o 
bispo e os comerciantes. No centro, em geral, encontravam-se a praça do mercado e a igreja.

�  A bênção da feira de Lendit, realizada em junho em 
Saint-Denis, na atual França, representada em 
iluminura do século XIV. Era fundamental que fosse 
dada a bênção religiosa antes de iniciar os negócios. 
Há várias estalagens representadas na imagem, e 
nelas são servidas refeições. É possível observar, 
também, um pastor que levou seu rebanho para 
ser negociado no mercado. (Dimensões não 
informadas.)

�  A iluminura, do século XIV, representa uma casa bancária, onde os contabilistas 
estão contando moedas para fazer um pagamento às viúvas e aos filhos daqueles 
cujos interesses o texto à esquerda, na parede, recomenda que se tenham em 
consideração. A grande arca parece conter o tesouro. Durante muito tempo, 
os banqueiros que emprestavam dinheiro a juros foram condenados pela 
Igreja católica. Chamados de usurários, seriam representantes de uma quarta 
ordem, considerada demoníaca, pois queriam vender o tempo, ou seja, quando 
emprestavam dinheiro a juros, cobravam pelo tempo que a pessoa permanecia 
com o dinheiro. No entanto, para a Igreja, o tempo pertencia somente a Deus.
(Dimensões não informadas.)

PARE e PENSE

1. De que maneira as Cruzadas esti-
mularam o desenvolvimento das 
feiras de comércio?

2. O desenvolvimento das feiras se 
relaciona também ao desenvol-
vimento do sistema bancário e à 
utilização de moedas? Por quê? 
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  A cidade dentro e fora dos muros
As cidades passam a ser o centro do comércio e a se expandir em função 

dele. Logo, um paralelo pode ser proposto com as cidades atuais: Elas ainda são 
marcadas pela produção agrícola? São voltadas ao comércio ou a outra prática 
econômica, como a industrial? As cidades se especializaram em algum produto?

Ainda muradas, na Idade Média, as cidades protegiam não só a seus moradores, 
mas também a seus produtos e dinheiro. E os muros foram se expandindo, indício 
arquitetônico do aumento da produção e do enriquecimento do local.

Página 44

 A crise do feudalismo 
Um conjunto de fatores propiciou a queda do feudalismo: a falta de tecno-

logia para sustentar o aumento populacional, principalmente na produção de 
alimentos; a fome decorrente disso; a peste, que matou grande parte dos traba-
lhadores; o aumento dos impostos feudais para compensar a perda de produção; 
a transferência do comércio baseado no escambo para o dinheiro; entre outros 
fatores. Percebe-se que o sistema, como um todo, não estava preparado para o 
crescimento populacional e precisou passar por modifi cações brutais.

 PARE e PENSE

1. Pode-se afi rmar que os mercadores medievais são a origem da burguesia?
Sim. Uma vez que as feiras medievais, organizadas pelos mercadores, começaram a ser cercadas 
pelos muros dos burgos, o comércio se urbanizou e seus responsáveis foram denominados bur-
gueses.

2. Em que medida o desenvolvimento do comércio e das feiras mudou e valorizou as cidades?
Como as feiras foram incorporadas pelos muros, conforme o comércio crescia, aumentava também a quantidade de moradores, de produtos 
e, portanto, toda a cidade.

Página 45

 PARE e PENSE

1. A ampliação do trabalho assalariado e a exigência, feita pelos senhores, do 
pagamento em dinheiro de taxas e obrigações têm relação direta com a crise 
do feudalismo? Por quê?
Sim. Com o decréscimo da população em decorrência da fome e da peste, muitos senhores pre-
cisaram contratar funcionários assalariados. Mas essa ligação do ser humano com o dinheiro era 
nova, pois o produto, em vez de chegar às mãos do senhor diretamente como pagamento de 
imposto, passava primeiro por um terceiro, que se valia da lógica capitalista para lucrar em cima 
do trabalhador assalariado que a ele vendia seu excedente. Assim, o poder de compra do traba-
lhador caiu, ao mesmo tempo que os senhores passaram a cobrar ainda mais impostos para repor 
o perdido com a diminuição de servos. Essa nova dinâmica potencializou a crise feudal.

2. O cercamento de terras impulsionou o crescimento das cidades? Explique.
Sim. Por causa do cercamento das terras para criação de ovelhas, muitos servos perderam sua 
função nos campos. Isso provocou o êxodo rural, uma vez que esse grupo rumou para as cidades 
em busca de trabalho.
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Os mercadores eram itinerantes, isto é, carregavam suas merca-
dorias de cidade em cidade em busca de compradores. Contudo, 
no século XII muitos deles passaram a organizar feiras. Dentre es-
sas feiras, destacavam-se a de Champagne e a de Brie (no terri-
tório correspondente ao da atual França), que ocorriam ao longo 
de todo o ano e se situavam em pontos estratégicos em relação às 
estradas. Tais pontos eram considerados locais protegidos, pois ha-
via segurança e toda uma estrutura bancária para a realização dos 
negócios. Nesse sentido, as cidades tornaram-se, de uma só vez, 
centros comerciais e de produção artesanal. A moeda, por sua vez, 
passou a ser vital para a organização do circuito das trocas.

 A cidade dentro e fora dos muros
A crise econômica do Império Romano dos séculos IV e V, as invasões bárbaras, a guerra 

constante, as pestes, a baixa demográfica, tudo, enfim, alimentava o sentimento de inseguran-
ça. O historiador francês Jacques Le Goff afirma:

Aquilo que dominava a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média era o seu 
sentimento de insegurança […] que era, no fim das contas, a insegurança quanto à vida futura, que a 
ninguém estava assegurada […]. Os riscos da danação, com o concurso do Diabo, eram tão grandes, 
e as probabilidades de salvação, tão fracas que, forçosamente, o medo vencia a esperança. Sim, as 
calamidades naturais eram, para os homens da Idade Média, a imagem e a medida das realidades 
espirituais.

LE GOFF, Jacques. Op. cit. p. 87.

Assim, se a realidade era difícil de prever, o cristianismo oferecia uma resposta, mas avisava 
que poucos conseguiriam se salvar. Nesse contexto, viver nas cidades com alguma segurança 
significava viver sob a proteção de muralhas, com suas torres e seus portões vigiados. Melhor 
ainda se houvesse um fosso e pontes levadiças, que eram suspensas à noite ou em períodos em 
que os conflitos militares eram mais constantes.

Não se tratava de grandes cidades. A maioria delas não ultrapassava 20 mil habitantes. Eram, 
por excelência, o centro do poder político e religioso, e nela habitavam o rei, alguns nobres, o 
bispo e os comerciantes. No centro, em geral, encontravam-se a praça do mercado e a igreja.

�  A bênção da feira de Lendit, realizada em junho em 
Saint-Denis, na atual França, representada em 
iluminura do século XIV. Era fundamental que fosse 
dada a bênção religiosa antes de iniciar os negócios. 
Há várias estalagens representadas na imagem, e 
nelas são servidas refeições. É possível observar, 
também, um pastor que levou seu rebanho para 
ser negociado no mercado. (Dimensões não 
informadas.)

�  A iluminura, do século XIV, representa uma casa bancária, onde os contabilistas 
estão contando moedas para fazer um pagamento às viúvas e aos filhos daqueles 
cujos interesses o texto à esquerda, na parede, recomenda que se tenham em 
consideração. A grande arca parece conter o tesouro. Durante muito tempo, 
os banqueiros que emprestavam dinheiro a juros foram condenados pela 
Igreja católica. Chamados de usurários, seriam representantes de uma quarta 
ordem, considerada demoníaca, pois queriam vender o tempo, ou seja, quando 
emprestavam dinheiro a juros, cobravam pelo tempo que a pessoa permanecia 
com o dinheiro. No entanto, para a Igreja, o tempo pertencia somente a Deus.
(Dimensões não informadas.)

PARE e PENSE

1. De que maneira as Cruzadas esti-
mularam o desenvolvimento das 
feiras de comércio?

2. O desenvolvimento das feiras se 
relaciona também ao desenvol-
vimento do sistema bancário e à 
utilização de moedas? Por quê? 

Th
e 

Br
id

ge
m

an
 A

rt
 L

ib
ra

ry

Bi
bl

io
th

eq
ue

 N
at

io
na

le
; P

ar
is

44 CAPÍTULO 2

 A crise do feudalismo
A partir do século X, houve crescimento constante da população europeia. 

O historiador Hilário Franco Junior comenta, em sua obra A Idade Média: nasci-
mento do Ocidente, que, entre o ano 1000 e o ano 1300, a população passou de 
22 milhões de habitantes para pouco mais de 50 milhões, ou seja, mais que dobrou.

Tal crescimento demográfico obrigou à expansão das lavou-
ras e do comércio. O desenvolvimento tecnológico alcançado não 
era suficiente para suprir as novas necessidades: havia o risco de 
esgotar os recursos naturais. Muitas florestas foram devastadas 
para a obtenção da lenha. Por isso, no século XIII, ocorreu um au-
mento geral nos preços dos produtos, uma vez que muitos deles 
se tornaram escassos ou de difícil obtenção. Aumentou também a 
fome, e o comércio passou por um período de crise porque, nesse 
contexto de dificuldade econômica, caiu drasticamente o número 
de pessoas com poder de compra.

Todo esse processo, que se estendeu por mais de um século na Europa, oca-
sionou maior fragilidade na saúde de parte da população. As pessoas ficaram mais 
expostas ao risco de epidemias, como a ocorrida no século XIV, chamada peste 
negra, que matou aproximadamente um quarto da população do continente. Tra-
zida por navios de comércio da região do mar Negro, a doença provocava febre, 
calafrios, dores de cabeça e, em muitos casos, apareciam manchas negras pelo 
corpo, origem do nome. Houve ainda outra epidemia, que atacava diretamente os 
pulmões. Cerca de dois terços dos doentes acabavam morrendo. Com isso, a po-
pulação europeia, que era de mais de 50 milhões no ano 1300, reduziu-se a pouco 
mais de 35 milhões em 1400.

Nesse contexto de crise do feudalismo, abriu-se espaço para o desenvolvimento 
do capitalismo. Isso não significa, entretanto, que o crescimento demográfico ou 
a peste negra tenham sido suficientes para explicar a crise. Podemos afirmar que 
aquela sociedade não estava preparada econômica e tecnologicamente para o de-
senvolvimento experimentado a partir do século XI. Hilário Franco Junior afirma:

A origem disso [a crise] estava na sua dinâmica, que levara o feudalismo a atingir 
então os limites possíveis de funcionamento de sua estrutura [...]. Esta crise foi global, 
com todas as estruturas feudais sendo fortemente atingidas.

FRANCO Jr., Hilário. Op. cit. p. 78.

Alguns dos pilares do sistema feudal 
já vinham sendo destruídos com o desen-
volvimento cada vez maior do comércio, 
das casas bancárias e dos grandes negó-
cios e empreendimentos comerciais.

No campo, a partir do século XII, co-
meçaram a surgir, com mais frequência, 
trabalhadores assalariados, ou seja, 
que recebiam pagamento em dinheiro 
por uma jornada de trabalho. Esse fato, 
aparentemente simples aos olhos con-
temporâneos, desencadeou um proces-
so complexo.

Até então, o camponês pagava as 
obrigações e taxas ao senhor ao entre-
gar a ele parte de sua produção em troca 
do benefício da terra. Além disso, traba-
lhava gratuitamente parte da semana na 
reserva senhorial. Nessa forma de orga-
nização das relações de trabalho e con-
sumo, não precisava haver, necessaria-
mente, circulação de dinheiro ou relação 
de mercado, pois as trocas eram feitas 
em produto e em âmbito local.

Todo esse processo, que se estendeu por mais de um século na Europa, oca-

PARE e PENSE

1. Pode-se afi rmar que os merca-
dores medievais são a origem da 
burguesia?

2. Em que medida o desenvolvimen-
to do comércio e das feiras mudou 
e valorizou as cidades? 

�  Os pintores medievais costumavam representar os assaltos da peste por uma chuva 
de flechas ou outro flagelo divino. Na imagem, realizada por um pintor anônimo 
em 1424, Cristo é representado lançando as flechas da peste (dimensões não 
informadas).
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Com o surgimento do trabalhador assalariado, a circulação de dinheiro 
ampliou-se: o senhor precisava de moedas e o trabalhador recorria ao mercado 
para comprar as mercadorias de que necessitava. Paralelamente, alguns senhores 
começaram a exigir que as taxas e obrigações impostas aos camponeses fossem pa-
gas em dinheiro. Isso obrigou o camponês a estabelecer uma relação diferente com 
a moeda: em vez de entregar seu produto ao senhor, ele devia trocar o excedente 
que produzia por moedas no mercado.

Com a crise do século XIV e a morte de um grande número de famílias campo-
nesas que viviam nos mansos, os senhores foram obrigados a recorrer com mais 
frequência ao trabalho assalariado. Dessa forma, a sociedade foi se tornando cada 
vez mais dependente das relações comerciais, e houve aumento da circulação de 
moedas e mercadorias. 

Ainda por causa da escassez de trabalhadores, os senhores começaram a explo-
rar mais o trabalho dos servos, ampliando a jornada e o número de dias trabalhados 
gratuitamente, além de aumentar o valor das taxas e das obrigações. Por essa ra-
zão, protestos de camponeses surgiram em diferentes partes da Europa.

No caso francês, esses protestos foram agravados pela chamada Guerra dos Cem 
Anos entre a França e a Inglaterra (1337-1453). Após a invasão da França pelo rei inglês 
Eduardo III, que se declarou rei dos franceses, travou-se longa disputa pelo domínio de 
várias regiões da Europa. O conflito exigiu enorme contingente de homens e grandes 
somas de dinheiro para manter os respectivos exércitos. 

Os constantes aumentos de impostos e a convocação para a guerra 
intensificaram os protestos camponeses. As revoltas que mais se desta-
caram foram as jacqueries, organizadas pelos jacques (como eram cha-
mados os camponeses), que se opunham às decisões da nobreza e que 
chegaram a realizar vários ataques contra seus membros.

Nesse contexto, iniciou-se também, em vários lugares da Europa, o 
processo que ficou conhecido como cercamento de terras, ou con-
versão de áreas de cultivo em terras de pastagem. Antigos senhores, ou 
novos proprietários de terras ligados aos mercadores urbanos, cercavam 
as terras para criar ovelhas, que forneciam lã para a produção de teci-
dos. A população camponesa que habitava essas regiões teve de migrar 
para as cidades à procura de meios de subsistência, trabalhando nos 
estabelecimentos de produção de tecidos ou em outra atividade assala-
riada. Somente na Inglaterra desapareceram centenas de aldeias entre os 
séculos XIV e XV.

PARE e PENSE

1. A ampliação do trabalho assa-
lariado e a exigência, feita pe-
los senhores, do pagamento 
em dinheiro de taxas e obriga-
ções têm relação direta com a 
crise do feudalismo? Por quê?

2. O cercamento de terras im-
pulsionou o crescimento das 
cidades? Explique. 

�  Representação da jacquerie
em Meaux (França), ocorrida 
em 1358. Esta iluminura está 
presente na obra Crônicas, de 
Jean Froissart, do século XIV 
(dimensões não informadas).
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Página 46

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Os três fi lmes indicados podem ser reproduzidos na íntegra para os estudantes 

em sala de aula; pode-se também trabalhar apenas alguns trechos ilustrativos 
dos temas desenvolvidos em uma aula específi ca, ou ainda constituir tarefa de 
casa, aplicando-se um roteiro de análise elaborado para verifi car o entendimento 
da obra.

O incrível exército de Brancaleone, apesar de antigo, possui cenas exageradas 
que levam ao riso, para produzir uma crítica social sobre o momento histórico 
retratado e pode, portanto, ser abordado para explorar suas denúncias. Já Robin 
Hood pode ser trabalhado, por exemplo, em um projeto conjunto com Língua 
Portuguesa, uma vez que a lenda construída ao redor dessa personagem já foi 
narrada em diversas adaptações literárias, até mesmo em séries e quadrinhos. 

 Do feudalismo ao capitalismo: a 
sociedade burguesa

John Locke, conhecido como “pai do liberalismo”, foi um fi lósofo inglês que dissertou quanto ao direito à 
propriedade privada. Para ele, propriedade privada pode ser entendida como qualquer bem conquistado por um 
indivíduo de maneira legítima; e todo indivíduo deve ter direito a acumulá-la. A função do Estado para ele, portanto, 
era garantir esse direito e proteger as propriedades dos indivíduos da invasão de outros. 

Adam Smith foi um fi lósofo e economista escocês que defendia a ideia do liberalismo a partir do livre mercado. 
De acordo com ele  a com etição entre os rodutores e comerciantes  cada um interessado no seu r rio enri
quecimento – garantiria a queda dos preços, levando a uma justiça e ao bem-estar da sociedade como um todo. 
Essa autorregulagem foi chamada por ele de “mão invisível”.

 ousseau  te rico ol tico e  l so o enebrino  era um cr tico do liberalismo  Di erentemente de dam mit  
ele acreditava que o Estado precisava atuar sim como um regulador, uma vez que a população faria um pacto social 
para garantir a liberdade de todos, sem que a de um extrapolasse a do outro.

erem  ent am  urista e  l so o in l s  oi um dos criadores do liberalismo cl ssico  De endia o atra s do 
utilitarismo, doutrina que pregava que todas as ações deveriam ser pensadas em função do aumento ou redução 
do bem-estar dos envolvidos. 
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 PARE e PENSE

1. Considerando a sociedade capitalista em que você vive, dê exemplos do que 
pode ser considerado como valor de uso e valor de troca.
O estudante pode mencionar como exemplo de valor de uso coisas adquiridas para consumo 
imediato, como roupas, comida. E pode mencionar, por exemplo, acúmulo de diversos imóveis e 
carros para revenda, como valor de troca.

2. Como se pode relacionar a Revolução Industrial ao desenvolvimento do 
capitalismo?
A Revolução Industrial favoreceu os donos dos meios de trabalho, dada a lógica da produção 
em larga escala: produzir mais, em menos tempo, por menor preço, para se vender mais e 
lucrar mais ainda. Isso se deu com a alienação do trabalhador, que desconhecia o processo 
geral do produto feito, permanecendo com baixos salários e elevado tempo de trabalho, sem 
poder para negociação.
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FRANCO Jr., Hilário. Feudalismo, uma sociedade religiosa, guerreira e camponesa. São Paulo: 
Moderna, 1999. (Polêmica). 
O autor faz uma síntese das principais características do sistema feudal. Ele inicia sua análise 
com a formação do sistema feudal, passa por sua estrutura e dinâmica, para, por fim, comentar 
a crise que resultou no desenvolvimento do capitalismo.

O INCRÍVEL Exército de Brancaleone. Direção de Mario Monicelli. Itália, 1966. (120 min).

Sátira da cavalaria medieval, em que o personagem central, Brancaleone, lidera um exército em 
busca de feudo. Aborda aspectos como a crise do século XIV, a peste, a decadência das relações 
feudais e o poder da Igreja.

O NOME da Rosa. Direção de Jean-Jacques Annaud. Alemanha/França/Itália, 1986. (130 min).
 O filme é baseado na obra homônima de Umberto Eco e revela o poder da Igreja católica e os 
conflitos vividos por seus integrantes, no século XIV. Em um mosteiro da Itália medieval ocorre 
uma série de mortes. Um monge franciscano é incumbido de investigar os crimes.

ROBIN Hood, o Príncipe dos Ladrões. Direção de Kevin Reynolds. Estados Unidos, 1991. 
(143 min).
Após voltar de uma Cruzada, Robin descobre que seu pai foi assassinado pelos seguidores 
de um xerife, aliado do príncipe João, inimigo de Ricardo Coração de Leão, que deseja voltar 
ao poder. Perseguido, Robin vai para a floresta e planeja trazer Ricardo de volta ao poder.
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 Do feudalismo ao capitalismo: a sociedade burguesa
Com o desenvolvimento do comércio a partir do sé-

culo XI em algumas partes da Europa, a disponibilidade 
de mão de obra assalariada e o cercamento das terras, 
estavam estabelecidas as condições para a difusão do 
capitalismo. Porém, precisamos compreender o que 
significa ser capitalista.

Os primeiros burgueses, que ainda não eram capi-
talistas no sentido atual, foram aqueles que habitaram 
os burgos fora das cidades muradas. Enriqueceram pra-
ticando o comércio, transformando-se em banqueiros 
e investidores. Após o século XIII, começaram a buscar 
prestígio e poder político. No século XV, já eram grandes 
proprietários de terras, consideradas então propriedades 
privadas não mais ligadas às relações de vassalagem.

Desse modo, os burgueses foram se tornando ca-
pitalistas. Mas, afinal, o que isso significa? Obter lu-
cro? Não só, pois o lucro sempre foi o objetivo de mui-
tos comerciantes. Então o que faz do capitalismo um 
sistema econômico particular?

Tomemos como exemplo um pequeno produtor que 
tenta vender seu excedente para um mercador da cidade. 
Suponhamos que ele conseguiu vender algumas dezenas 
de sacos de farinha por ele produzida e, com o dinheiro, 
comprou outros produtos para sua subsistência. No mês 

seguinte, ele repete o processo, trocando a farinha por 
mais alguns produtos, como sal, frutas, carnes e ferra-
mentas domésticas. Será que esse produtor conseguiu 
acumular riqueza? Ao analisarmos a situação, notamos 
que ele trocou sua produção por outros produtos de que 
necessitava, e o dinheiro foi apenas um meio de troca.

Já o capitalista age de outra forma: ele tem recur-
sos econômicos e os utiliza como investimento para 
produzir algo que será trocado no mercado, transfor-
mando o valor investido em mais dinheiro, ou seja, seu 
objetivo é a acumulação de riquezas, e não a obtenção 
de produtos de consumo ou subsistência. Enquanto 
para o primeiro os produtos têm valor de uso, para o 
capitalista eles adquirem valor de troca.

Com isso, podemos começar a abordar o conceito 
de capital. Segundo o economista Paulo Sandroni:

O capital abrange os recursos usados na produ-
ção de bens e serviços destinados à venda, isto é, as 
mercadorias. Aqueles meios de produção que são 
utilizados para a satisfação direta das necessidades 
dos produtores não fazem parte do capital. É o caso 
dos aparelhos e ferramentas domésticas.

SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia. 
São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 46.
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 A nova cidade
Diferentemente da sociedade medieval, a cidade capitalista será o centro econômico 

e pulsante da sociedade. Em 1500, como afirma Raquel Rolnik em sua obra O que é 
cidade? (São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 30), “em Nápoles, Florença ou Veneza se dizia 
‘o ar da cidade liberta’”.

Centros de comércio, de negócios bancários e, cada vez mais, de produção manufa-
tureira, muitas cidades se tornaram espaços de domínio político da burguesia. Transfor-
maram-se em cidades-Estado que procuravam garantir os interesses mercantis. Mesmo 
as corporações de ofício se sentiram ameaçadas pelo poder burguês, pois os burgueses 

começaram a investir na produção manufatureira, de modo que 
as corporações deixaram de ter exclusividade sobre a fabricação 
de um produto. Nas manufaturas de cidades italianas e inglesas 
do século XIV, o trabalho ainda era artesanal, não havia máqui-
nas. Contudo, era realizado por um grande número de pessoas, 
ou seja, já havia uma divisão do trabalho chefiada por um mes-
tre-artesão, que cada vez mais se aproximava da figura de um 
“contratador”. Entretanto, a qualidade do produto ainda depen-
dia fundamentalmente da habilidade do trabalhador.

No século XV, verificamos o processo de construção dos mo-
dernos Estados nacionais, pois, em função das guerras e da ex-
pedição de acordos, cidades e reinos foram se unificando em um 
único Estado, chamado de Estado nacional. Foram criadas aí 
as cidades-capitais, centro dos negócios e do poder palaciano 
centralizado na figura do monarca absolutista.

 O Renascimento
O Renascimento – movimento cultural e artístico ocorrido em várias cidades 

europeias entre os séculos XIV e XVI – também contribuiu para a transformação da 
paisagem ou, pelo menos, do imaginário do que deveriam ser as cidades. Florença, cidade 
da península Itálica, foi uma das que abrigaram vários artistas renascentistas. Desde a 
Idade Média, em especial a partir do século XII, ela vinha se tornando um dos principais 
centros financeiros da Europa, morada de vários banqueiros, que seriam os agentes de 
muitas mudanças ao longo dos séculos seguintes. Esses banqueiros e comerciantes em 
ascensão social, além das famílias de nobres e de integrantes da Igreja católica, seriam 

importantes financiadores de artistas do 
Renascimento. Eles ficariam conhecidos como 
mecenas. O historiador inglês Christopher 
Hibbert (1924-2008) exemplifica o que ocorria 
na Florença do século XV, durante o governo 
da família Medici, que durou mais de dois 
séculos. Conforme ele, Lorenzo de Medici 
(1449-1492):

[...] criara sua própria escola com o objetivo de 
não só formar meninos em determinadas artes, como 
ainda de proporcionar-lhes uma educação bem mais 
ampla que a que em geral lhes era oferecida. Equi-
pou um local, um jardim entre o Palazzo Medici e San 
Marco; contratou um mestre, seu velho amigo Bertol-
do di Giovanni, ex-discípulo de Donatello; e empres-
tou à escola numerosos quadros, bustos antigos e 
estátuas, para serem colocados no ateliê e no jardim. 
Foi copiando uma dessas antiguidades – a cabeça de 
um velho fauno – que, segundo consta, Michelange-
lo atraiu a atenção de Lorenzo [...]. Durante quatro 
anos Michelangelo morou no Palazzo Medici e todos 
os dias mostrava a Lorenzo o fruto de seu trabalho. 

HIBBERT, Chistopher. Ascensão e queda da casa 
dos Medici: o Renascimento em Florença. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1993. p. 136-137.

PARE e PENSE

1. Considerando a sociedade capita-
lista em que você vive, dê exemplos 
do que pode ser considerado como 
valor de uso e valor de troca.

2. Como se pode relacionar a Revolu-
ção Industrial ao desenvolvimento 
do capitalismo?

3. Que situações de seu cotidiano po-
dem ser consideradas próprias de 
uma sociedade capitalista? 

�  Jardim do Palácio de 
Medici em Florença, 
Itália, 2019.

silverfox999/Shutterstock
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3. Que situações de seu cotidiano podem ser consideradas próprias de uma sociedade capitalista?
O estudante pode ser orientado a pensar na terceirização do trabalho e do comércio, como ocorre com as redes de mercado, de transporte, 
ou ainda na privatização de alguns recursos básicos, como educação e saúde.

 A nova cidade
A respeito do conceito de cidades-capitais, o estudante pode ser instigado a apontar quais são as cidades-ca-

pitais do mundo globalizado de hoje. Será que o poder que essas cidades e seus respectivos países têm advém da 
economia ou apenas da política? As cidades sedes de governo hoje são também a sede econômica do país? E no 
caso do Brasil? 

  O Renascimento
A lógica renascentista, de caráter racional e antropocêntrico, bebia da cultura grega e romana, por isso as obras 

de arte desse movimento cultural e artístico são carregadas de referências não só aos primeiros pensadores da 
Antiguidade, mas também à mitologia. Assim, esses valores se chocavam com o período vigente, que era a Idade 
Média, em que a moral religiosa organizava a sociedade e tentava explicar o mundo a partir da fé.

Esses novos conhecimentos, fruto de pesquisas científicas, não foram usados apenas para a arte. Eles tiveram 
repercussões importantes para a renovação dos meios de transporte, construções, medicina, armamentos e locali-
zação geográfica. Não é coincidência, pois, que as Grandes Navegações datam desse período, valendo-se de todo 
esse novo aprendizado para conectar a Europa a novos continentes e povos.
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 PONTO DE VISTA
O texto de Keith Thomas, historiador inglês e professor da Universidade de Ox-

ford, nos possibilita refletir historicamente sobre a visão que temos do campo e da 
cidade. Pode-se transpor, com os devidos limites, essa reflexão para os dias atuais. 

Assim, a mata e as florestas aparecem como espaços de desordem e a cidade, 
como espaço da ordem. Mas até que ponto? Por exemplo: para os renascentistas, 
e também para muitos hoje em dia, jardins bonitos são aqueles em que predo-
minam a simetria e uma ordem matemática ímpar. O texto permite ainda discutir 
conceitos de beleza e a relação do ser humano com a natureza.

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida durante essa atividade, quan-
do os estudantes analisarem informações extraídas do relato histórico de Keith 
Thomas, o que os levará a elaborar hipóteses sobre como era a vida medieval. 
Espera-se que eles sejam capazes de identificar as permanências e diferenças da 
sociedade atual com a da Idade Média.

Ao comparar a sociedade medieval, e sua relação com a terra, com a sociedade 
atual, a habilidade EM13CHS204 será explorada. Espera-se que o estudante iden-
tifique as modificações que transcorreram, de modo a se tornar mais consciente 
sobre as novas formas de produção e de relação com o meio ambiente.
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 Roteiro de trabalho

1. Conforme o texto, de que maneira as pessoas da Renascença, ou do Renascimento, viam o campo e a cidade?
Na Renascença, a cidade representava civilização, sofisticação, beleza e segurança. O campo era visto como símbolo da rusticidade, com 
terras não cultivadas, que representavam o caos, e como um espaço de desordem, em oposição à ordem citadina. 

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas. 
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2. Como podemos relacionar as afi rmações do texto sobre a visão que os 
homens tinham das cidades e o Renascimento cultural?  
As cidades renascentistas possuíam um planejamento racional do espaço urbano, respeitando 
as regras matemáticas, como o princípio da simetria. Elas deveriam demonstrar a capacidade 
do ser humano de dominar a natureza.

3. Refl ita sobre as seguintes questões e, depois, comente suas respostas com 
os colegas e o professor:

a. A visão que os europeus da Renascença tinham da cidade e do campo 
é semelhante à nossa? Justifi que.
A resposta tanto desse quanto do próximo tópico da questão dependerá muito da visão 
de cidade que os estudantes trazem consigo e do local onde moram. Sugere-se deixar a 
resposta livre, abrindo um debate sobre a visão de campo e cidade que o ser humano 
moderno possui. 

b. Poderíamos afi rmar que há ideias do Renascimento que permanecem 
vivas em nossa época e no local em que vivemos? Explique.
Nesta questão é possível responder que, em relação ao Renascimento, há tanto permanências como descontinuidades. Por um lado, 
existe a ideia de que a cidade é um espaço ordenado, representando a civilidade e a sofisticação. Por outro, existe uma idealização do 
campo, principalmente em razão das péssimas condições de vida que as cidades grandes têm oferecido, com problemas de violência, 
poluição, trânsito e desigualdade social. A questão comporta várias respostas e pode ser um estímulo para uma discussão coletiva 
sobre as cidades contemporâneas.

4. Há algum elemento espacial em sua cidade ou região que possa se relacionar a alguma das ideias do 
texto? Justifi que.
O estudante precisa ser sensibilizado para perceber ao seu redor as áreas rurais e urbanas e suas intersecções, como zonas urbanas que 
também possuem hortas ou pequenas criações de animais, por exemplo.

LER IMAGEM E TEXTO FILOSÓFICO

O trabalho proposto tem relação direta com a seção Ponto de vista, pois 
a partir das imagens continuamos a trabalhar a simetria e as construções mate-
maticamente planejadas, representadas pelos belos jardins. O texto de Thomas 
Morus, “A Utopia” também explora este aspecto: a padronização, o cálculo e a 
organização matemática do espaço urbano. No Brasil atual, podemos encontrar 
tal simetria na arquitetura e no planejamento de espaços públicos, muitas vezes 
até imitando modelos europeus.

A habilidade EM13CHS101 é trabalhada nesta atividade por meio da comparação 
de fontes imagéticas e textuais sobre as infl uências do Renascimento na arquitetura 
urbana. Espera-se que o estudante identifi que essa infl uência também na urbe 
brasileira, para perceber valores que permaneceram exaltados ao longo dos anos.

A habilidade EM13CHS202 pode ser desenvolvida por meio da análise com-
parada entre obras arquitetônicas com padrões estéticos semelhantes, indicando 
a presença de valores culturais comuns em contextos distintos, mas conectados.
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 Roteiro de trabalho

1. Explique em que medida a obra Cidade ideal se relaciona com as ideias do Renascimento cultural europeu.
Na obra Cidade ideal podemos observar uma cidade planejada, com construções simétricas inspiradas na arquitetura greco-romana, 
características presentes no Renascimento.

2. Que relações podem ser feitas entre a cidade descrita por Thomas Morus e o Renascimento?
O planejamento da cidade aparece no texto e na imagem, pois os dois retratam lugares construídos racionalmente. 

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 

Habilidade (EM13CHS202)

Analisar e avaliar os impactos das 
tecnologias na estruturação e nas di-
nâmicas das sociedades contemporâ-
neas (fluxos populacionais, financei-
ros, de mercadorias, de informações, 
de valores éticos e culturais etc.), bem 
como suas interferências nas decisões 
políticas, sociais, ambientais, econô-
micas e culturais.
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em Somerset, rapidamente se desiludiu: “Estou no meio de um conjunto de mortais que não sabem nada além do 
preço do trigo e da ovelha, que são incapazes de entreter um assunto diverso da engorda de animais ou do cultivo 
da terra e jamais agradecem a Deus por outra coisa senão um ano fértil ou toucinho gordo”. Havia muitos outros 
para quem o tempo se arrastava penosamente no campo ou [que], como o antiquário William Stukeley, renunciavam 
inteiramente a viver nele por sentirem falta da conversa de temas literários que tinham em Londres.

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800).  
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 296-305.

 Roteiro de trabalho

1. Conforme o texto, de que maneira as pessoas da Renascença, ou do Renascimento, viam o campo e a cidade?

2. Como podemos relacionar as afirmações do texto sobre a visão que os homens tinham das cidades e o 
Renascimento cultural?

3. Reflita sobre as seguintes questões e, depois, comente suas respostas com os colegas e o professor: 

a. A visão que os homens europeus da Renascença tinham da cidade e do campo é semelhante à nossa? 
Justifique.

b. Poderíamos afirmar que há ideias do Renascimento que permanecem em nossa época e no local em que 
vivemos? Explique.

4. Há algum elemento espacial em sua cidade ou região que possa se relacionar a alguma das ideias apre-
sentadas no texto? Justifique.

LER IMAGEM E TEXTO FILOSÓFICO
Observe as imagens, leia o texto e, depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho. 
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 �  Cidade ideal, de Piero Della Francesca, cerca de 1470. Óleo sobre painel, 60 cm × 200 cm. 

A utopia 
Thomas Morus

A ilha tem cinquenta e quatro cidades grandes e belas, idênticas pela língua, os costumes, as instituições e as 
leis. Todas são construídas segundo o mesmo plano e têm o mesmo aspecto, na medida em que o sítio o permite. 
A distância entre elas é de, no mínimo, vinte e quatro milhas, mas jamais é tão grande que não possa ser percorrida 
numa jornada de marcha.

[…] Quem conhece uma das cidades conhece todas, porque são muito semelhantes e não se distinguem senão 
pelo terreno. Descreverei, portanto, somente uma, e pouco importa qual. Por que não escolher Amarouta?

Amarouta se estende em suave inclinação sobre a encosta de uma colina. Sua forma é aproximadamen- 
te quadrada…

[…] As ruas foram bem desenhadas, ao mesmo tempo para servir o tráfego e como obstáculo aos ventos. As cons-
truções têm boa aparência. Formam duas fileiras contínuas, constituídas pelas fachadas uma defronte à outra, junto 
a uma calçada de seis metros de largura. Nos fundos das casas, em toda a extensão da rua, acha-se um vasto jardim, 
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3. É possível realizar alguma comparação entre os elementos aqui presentes 
e o texto da seção Ponto de vista? Explique.
Sim, pois o texto “O campo e a cidade na Renascença”, de Keith Thomas, aborda a necessida-
de de as pessoas daquele período estabelecerem fronteiras entre cultura e natureza, mostran-
do que a organização simétrica do espaço faz parte desse esforço de impor a ordem humana 
à natureza. Isso já podia ser observado nos campos cultivados.

4. Com base na observação da foto que mostra o Museu Paulista, responda:

a. Que traços da arquitetura renascentista estão presentes na arquitetura 
desse museu?
O estudante poderá citar a simetria e a inspiração greco-romana. 

b. Por que uma construção do Brasil retomaria esses ideais renascentistas?
O estilo arquitetônico renascentista foi retomado no século XIX, na Europa, pelos neoclás-
sicos. Quando, em 1808, D. João VI trouxe a Corte  para o Rio de Janeiro, vieram com ele 
artistas da chamada Missão Francesa, que faziam parte do neoclassicismo. Em razão disso, muitas construções do Rio de Janeiro do 
século XIX seguem esse modelo. Em São Paulo, algumas edificações também foram planejadas nesse estilo, como o Museu Paulista, 
mas muitos palacetes paulistanos acabaram por ter uma arquitetura eclética, misturando várias influências. 

c. O que isso pode explicar sobre alguns elementos presentes nas cidades e na cultura brasileiras?
A presença desses elementos arquitetônicos nas cidades brasileiras evidencia a origem do Brasil como colônia europeia, a qual, mesmo 
após a independência, continuou adotando modelos culturais europeus.
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RELEITURA

Este capítulo propôs uma refl exão sobre a formação do mundo contemporâ-
neo, ou seja, das estruturas sociais que se formaram com o advento do capitalis-
mo e do Estado moderno. Nesse sentido, buscamos compreender as origens da 
sociedade capitalista datadas da Idade Média e do feudalismo. 

Na constituição do mundo moderno, o Renascimento cultural buscou construir 
uma nova visão de ser humano, da ciência e até mesmo do futuro. Com a formação 
do Estado moderno tornaram-se importantes as ideias de pátria, nação e território 
nacional, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do poder constituído. 
Ao lado desses elementos está, evidentemente, o próprio desenvolvimento do 
capitalismo, que desde fi ns da Idade Média vem se constituindo como estrutura 
econ mica  mas s  an ou i or a artir da crise do s culo  na Euro a

A elaboração de hipóteses que justifi quem a presença dos moradores de rua 
na cidade a partir dos dados levantados pelos estudantes os leva a mobilizar a 
habilidade EM13CHS103 nesta atividade. As fotos e textos trazidos podem aju-
dar na sensibilização e na identifi cação de quais dados devem ser sistematizados 
para a pesquisa.

A habilidade EM13CHS201 é trabalhada nesta mesma atividade por meio da 
análise da apropriação do espaço público por moradores de rua, tomando-se por 
base o estudo das dinâmicas de populações e mercadorias na sociedade capitalista. 
Espera-se que essa pesquisa desenvolva criticidade quanto aos eventos sociais e 
econômicos que geram os processos de marginalização.
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limitado de todos os lados pelas fachadas posteriores. […] De fato, diz a tradição que todo o plano da cidade foi traçado 
desde a origem pelo próprio Utopus. Mas ele deixou por fazer a ornamentação e o acabamento, tarefas para as quais 
uma vida de homem não seria suficiente. Seus anais contêm, cuidadosamente, escrupulosamente redigida, a história 
dos 1 760 anos transcorridos desde a conquista da ilha. Eles contam que, primitivamente, as casas eram pequenas, 
semelhantes a barracos e choupanas, construídas de qualquer jeito e com qualquer madeira, as paredes revestidas 
de argila, os telhados pontudos cobertos de colmo. Atualmente, cada casa tem três andares. As paredes exteriores 
são feitas de pedra ou de tijolos; no interior, são revestidas de argamassa. Os telhados são planos, cobertos de telhas 
pouco custosas, de uma composição que protege contra o fogo e as intempéries melhor que o chumbo. Os moradores 
se abrigam contra o vento por janelas de vidro – material muito usado na ilha…

MORUS, Thomas. A utopia. Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 71-77.

Thomas Morus nasceu em Londres em 1478. Filho de um juiz, estudou Direito ao mesmo tempo 
que se dedicava a produzir textos literários. Em 1504, tornou-se membro do Parlamento britânico 
e, em 1529, foi nomeado chanceler. Publicou o livro A utopia, em 1516, no qual descreve uma so-
ciedade ideal igualitária, sem injustiças ou miséria. Em 1532, foi demitido do cargo que ocupava 
por entrar em conflito com o rei Henrique VIII quanto à questão da separação da Inglaterra do 
poder papal. Foi condenado à morte em 1535 e decapitado no ano seguinte.

 �  Vista aérea do Museu Paulista, em São Paulo (SP), conhecido popularmente como Museu do Ipiranga (foto de 2008). Construído para ser 
um monumento à Independência do Brasil, levou dez anos para ficar pronto e foi inaugurado em 1895. 

 Roteiro de trabalho

1. Explique em que medida a obra Cidade ideal se relaciona com as ideias do Renascimento cultural europeu.

2. Que relações podem ser feitas entre a cidade descrita por Thomas Morus e o Renascimento? 

3. É possível realizar alguma comparação entre os elementos aqui presentes e o texto da seção Ponto de 
vista? Explique.

4. Com base na observação da foto que mostra o Museu Paulista, responda:

a. Que traços da arquitetura renascentista estão presentes na arquitetura desse museu?

b. Por que uma construção no Brasil retomaria esses ideais renascentistas? 

c. O que isso pode explicar sobre alguns elementos presentes nas cidades e na cultura brasileiras?
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Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS201) 
Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.
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Página 57

Roteiro de trabalho

1. Que sensações as imagens provocam em você?
Espera-se que o estudante seja sensibilizado a ver que os outros apresentam as mesmas 
necessidades básicas que ele, como de moradia, alimento e segurança, para que possa enxer-
gar-se na desigualdade e desenvolva uma vontade de mudar.

2. Você concorda com a afi rmação de Darcy Costa de que, na sociedade 
capitalista, quem está em situação de miséria é rejeitado pela sociedade? 
Por que isso ocorre?
Nessa visão, os moradores de rua trariam prejuízo ao sistema capitalista: necessitariam de au-
xílio governamental, abaixariam os preços dos imóveis, dispenderiam trabalho de funcionários 
públicos – ações não lucrativas, portanto. O estudante precisa ser questionado sobre como 
essas pessoas poderiam englobar o sistema capitalista de modo, inclusive, a favorecê-lo, e 
também lembrar que há outras visões em jogo sobre a sociedade, que não apenas aquelas 
centradas no dinheiro.

3. Faça uma pesquisa para buscar dados referentes à população de rua do seu 
município. Consulte órgãos do poder público e instituições que apoiem moradores de rua. Descubra também 
quais iniciativas existem no município para apoiá-los. Por fi m, faça uma análise reunindo elementos que 
expliquem a existência de moradores de rua em uma cidade do século XXI que vive sob o sistema capitalista.
Os estudantes podem ser orientados a entrar em contato com a prefeitura da cidade, ou com os jornais locais de maior circulação que 
possam lhes fornecer dados numéricos de pesquisas já feitas, endereços de instituições de acolhimento e contato de ONGs que atuam 
nessa causa.

A análise pode ser feita resultando em um compilado de entrevistas gravadas com os profissionais consultados, vídeos que mostrem os 
gráficos e tabelas construídos, ou um podcast produzido pelos estudantes apresentando os dados levantados, por exemplo.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

O documentário Ilha das Flores pode ser exibido para os estudantes quando for mencionado o início da Revo-
lução Industrial com o advento do capitalismo e da urbanização, de modo que a discussão seja conduzida para o 
descarte cada vez maior das mercadorias produzidas pelas fábricas nas cidades.

O site do Instituto Akatu pode ser sugerido como fonte de pesquisa para um debate ou atividade complementar 
sobre o mesmo tema: o consumo consciente, o descarte de lixo e a proteção ao meio ambiente.

O fi lme Tempos modernos é uma alternativa para aprofundar a questão da Revolução Industrial. Ao ser exibido 
para a turma, um roteiro de perguntas analíticas pode ser proposto para que os estudantes vejam a comédia como 
uma fonte de crítica.

Página 58

 ENEM
1. A

2. B

3. C

4. C

5. B

6. A

município. Consulte órgãos do poder público e instituições que apoiem moradores de rua. Descubra também 
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[...] as iniciativas voltadas para a população de rua enfrentam problemas na hora de abrir seus espaços por precon-
ceito dos moradores locais, que muitas vezes acham que um lugar que reúna essas pessoas, mesmo que para ajudá-las, 
irá desvalorizar a região. “Vão criando estratégias para tirar aquela população de lá. O jogo capitalista é assim. Quando 
você atinge a miséria, você está fora e passa a ser uma despesa que a sociedade não quer”. 
LIMA, Marina. Movimento nascido em São Paulo luta pelos direitos da população de rua. Observatório 3º Setor, 30 abr. 2019. Disponível em: 

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/movimento-nascido-em-sao-paulo-luta-pelos-direitos-da-populacao-de-rua/. 
Acesso em: 13 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Que sensações as imagens provocam em você?

2. Você concorda com a afi rmação de Darcy Costa de que, na sociedade capitalista, quem está em situação 
de miséria é rejeitado pela sociedade? Por que isso ocorre?

3. Faça uma pesquisa para buscar dados referentes à população de rua do seu município. Consulte órgãos do 
poder público e instituições que apoiem moradores de rua. Descubra também quais iniciativas existem no 
município para apoiá-los. Por fi m, faça uma análise reunindo elementos que expliquem a existência de mora-
dores de rua em uma cidade do século XXI que vive sob o sistema capitalista.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
PROENÇA, Graça. O Renascimento. São Paulo: Ática, 2000. (História em movimento).
O livro trata do movimento de renovação artística e cultural do início dos tempos modernos. 
Entre os temas abordados estão os estudos do corpo humano, a Astronomia, o desenvolvi-
mento comercial e os descobrimentos, o desenvolvimento urbano, a política, as artes plásticas 
e a literatura renascentista.

CRONICAMENTE Inviável. Direção de Sérgio Bianchi. Brasil, 2000. (101 min). 
O centro da trama do filme é a relação entre os frequentadores, os empregados e os proprietá-
rios de um restaurante. Por meio dela, são problematizados os conflitos raciais e de classes no 
Brasil.

ILHA das Flores. Direção de Jorge Furtado. Brasil, 1989. (13 min).
O curta do diretor Jorge Furtado é considerado uma crítica ao capitalismo e a seu incentivo ao 
consumo, que resulta na exclusão social de grande parcela da população. No filme, é narrada a 
trajetória de um tomate desde sua plantação até seu destino final: um lixão em Ilha das Flores, 
onde o vegetal, depois de desprezado como comida de porcos, é jogado e disputado pela 
população miserável do local. 

TEMPOS Modernos. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. (87 min).
Um dos filmes mais famosos do inglês Chaplin, é também uma crítica à modernidade e ao 
sistema de produção em linha de montagem. Carlitos, como Chaplin ficou conhecido no Brasil, 
protagoniza um operário que enfrenta problemas com as máquinas e se transforma em um 
líder grevista. Atualmente, o filme é um marco na história do cinema, mas já foi proibido na 
Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini (países nos quais era tido como um filme socialista) 
e boicotado nos Estados Unidos.

Instituto Akatu. Disponível em: www.akatu.org.br. Acesso em: 13 ago. 2020. 
Organização não governamental especializada na divulgação do consumo cons-
ciente. Traz textos, notícias e sugestões de ações sobre o assunto.
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Referências bibliográficas complementares

D DE de i ncias ociais e Humanas da ni ersidade o a de isboa  o site dessa instituição se pode 
er e ou ir canti as tro adorescas  ormas musicais muito o ulares na dade dia  Dis on el em  tt s

cantigas.fcsh.unl.pt/sobreascantigas.asp. Acesso em: 31 jul. 2020.

FRANCO JÚNIOR, H. As Cruzadas: guerra santa entre Ocidente e Oriente. São Paulo: Moderna, 1999 (Col. 
Polêmica).

Trata-se de um livro de divulgação sobre as Cruzadas. O texto, valendo-se de uma linguagem acessível, dialoga 
com um público mais jovem sobre esse evento tão polêmico da história medieval.

LOCKE, J. Dois tratados sobre o governo civil. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Esse livro traz as principais ideias do filósofo inglês acerca da propriedade privada e sua importância para a 
constituição do sistema capitalista.

OS MISERÁVEIS  Direção  om Hoo er  eino nido    min

essa ada tação do romance om nimo de ictor Hu o  emos cenas ue ilustram as condiç es de 
trabalho nas fábricas e nas corporações de artesãos. A miséria e a exclusão social são apresentadas como 
consequência da instauração dos ideais capitalistas.

MUSEMENT. Essa plataforma compila mais de cem obras do renascentista Rafael, em homenagem aos 500 anos 
de sua morte  Dis on el em  tt s musement com br ra ael irtual museu  cesso em   ul  

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social e outros escritos. Tradução: Rolando Roque da Silva. São Paulo: 
Cultrix, 2009.

Livro que compila os principais tratados do autor sobre a importância de um Estado forte em uma sociedade 
guiada pelos ideais capitalistas.
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Este capítulo aborda as Revoluções Industriais e seus desdobramentos no mun-
do. Os impactos ambientais dessa mudança no modo de produzir serão um dos 
focos da análise, assim como a organização da cidade e dos espaços públicos 
depois da crescente urbanização provocada pela indústria. Porém, o ponto central 
será compreender as novas dinâmicas de trabalho impostas pela industrialização, 
incluindo a luta por direitos trabalhistas.

Os assuntos trabalhados no capítulo permitem explorar muitas outras questões: 
desemprego, trabalho alienado, mercado de trabalho, formação profi ssional, 
educação, tecnologia, entre outros. Enfi m, discutir a organização do trabalho 
na sociedade capitalista nos possibilita tangenciar vários assuntos pertinentes à 
atualidade. Aqui, optamos por identifi car a origem dessa sociedade e debater a 
respeito de alguns de seus elementos, principalmente aqueles relacionados ao 
processo de organização do trabalho e suas implicações sociais.

As imagens retratadas exemplifi cam muitas dessas abordagens que serão 
trabal adas  emos  na maior  a cena de uma cidade in lesa  a s em ue a 
Primeira Revolução Industrial se deu – com muitas fábricas em seu horizonte. A 
poluição atmosférica já pode ser percebida pelas chaminés. Mas outros impactos 
ambientais igualmente podem constituir elemento de discussão com a turma.

Já se vê, também na imagem menor em destaque, outra característica marcante 
da época: a padronização, seja ela da urbe, dos uniformes das empregadas, da 
esteira de trabalho e dos produtos. Além disso, nota-se a incorporação de mulheres 
e crianças nas fábricas, ampliando a classe proletária.

Todos esses fatores podem ser identifi cados pelos estudantes em uma discussão 
e interpretados como elementos de modifi cação do trabalho, quando comparados 
com os dos capítulos anteriores, que apresentavam as corporações de ofício e o 
campesinato medieval. A comparação com a dinâmica de trabalho nas indústrias 
atuais, todas já muito mecanizadas e automatizadas, pode ser pertinente.
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� A cidade de Manchester, Reino Unido, em 1865, com suas fábricas e casas operárias.

61

No século XIX, várias cidades europeias se 
tornaram a sede de indústrias. Próximo a 
estas, eram construídos bairros operários. 

Cidades como Londres e Manchester, no Reino 
Unido, experimentavam intenso desenvolvimen-
to industrial e grande crescimento populacional. 
Nesse período, organizaram-se as classes dos tra-
balhadores e da burguesia industrial. O cidadão 
tornou-se um consumidor que teoricamente po-
deria, com o salário, comprar gêneros de primeira 
necessidade e também objetos de seu interesse. 
Contudo, após a Revolução Industrial, a maioria 

dos operários recebia salários insuficientes para a 
sobrevivência, e suas condições de vida eram as 
piores possíveis. Além disso, a jornada de traba-
lho podia ultrapassar 15 horas, e a disciplina fa-
bril era rigorosa. Não havia nenhuma segurança 
para o trabalhador, e mulheres e crianças eram 
também submetidas a essas condições. O que 
mudou desde aquela época? O que significa ser 
um trabalhador assalariado hoje? Em que medida 
a maior difusão dessa forma de organização do 
trabalho transformou a vida nas cidades e na so-
ciedade como um todo?

Neste capítulo vamos compreender como o desenvolvimento do capitalismo 
industrial impactou as cidades e em que medida ainda prevalece essa forma de 
organização da sociedade e do trabalho. Vamos começar conhecendo a história 
de um operário nos anos 1970. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica 
de fósforos, Londres, Reino Unido, 1871.
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Competências Gerais da BNCC

1, 2, 4, 6, 7, 10Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 

local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de 
procedimentos epistemológicos, cientí�cos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza cientí�ca.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a 
natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambien-
tais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a 
ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos 
e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transfor-
mação das sociedades. 
A competência 1 será abordada com a análise do processo industrial que, por meio 

da incorporação de novas tecnologias, modi�cou as dinâmicas sociais, principalmente as 
relacionadas ao mercado de trabalho. Relatos de trabalhadores, como na seção Narrati-
vas, e estudos de pensadores do capitalismo servirão de fontes para discussão do tema. 

O estudo do impacto das Revoluções Industriais no meio ambiente mobilizará a compe-
tência 3. A reorganização das cidades, o aumento da urbe, a maquinização do campo e a 
poluição serão tópicos abordados, de modo a propor maneiras mais conscientes de produzir 
sem afetar o meio ambiente. Na seção Ponto de vista os estudantes estudarão, através 
de um relato, como toda a sociedade foi reorganizada com a introdução das máquinas 
como elementos produtivos.

A competência 4 será trabalhada através da análise de produção de capital por meio 
das Revoluções Industriais, que modi�caram as relações de trabalho e das pessoas com o 
meio e com os produtos, no Brasil e no mundo. Na seção Pesquisa, os impactos da au-
tomação e da mecanização serão discutidos, mediante o levantamento de dados extraídos 
de entrevistas com trabalhadores do meio industrial brasileiro.
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Tema Contemporâneo Transversal (TCT):

• rabal o 

Páginas 60 e 61

Objetivos do capítulo 
1.  Apresentar os impactos das Revoluções Industriais na transformação da 

economia e nas sociedades euro eias e americanas  a artir do s culo 
2.  Analisar mudanças na organização do trabalho mediante a industrialização 

e a criação de novas relações sociais entre trabalhadores e industriais.
3.  Desen ol er o ensamento cr tico sobre a a ro riação da tecnolo ia e seus 

desdobramentos para a sociedade e o meio ambiente.
4.  Discutir a ertin ncia dos direitos trabal istas e sua im ort ncia ara a-

rantir condições de vida digna e contribuir para reduzir as desigualdades 
econômicas e sociais.  
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Página 62

 NARRATIVAS

O texto desta seção é do contista e romancista Roniwalter Jatobá. Em sua 
juventude, ele foi funcionário fabril e tirou dessas experiências a temática para 
várias de suas obras. Muitos de seus livros foram fi nalistas de importantes prê-
mios da literatura brasileira, como o Jabuti. Alguns contos de sua autoria já foram 
traduzidos para publicações na Alemanha, Itália e Suécia.

Esse fragmento de conto trata das experiências de um indivíduo em uma 
fábrica de automóveis. Através do olhar de um novato, vemos as dinâmicas de 
trabalho daquele lugar, como o medo de ser despedido, a falta de tempo para 
descansar ou até ir ao banheiro, a rotina de percurso até o emprego e a relação 
entre os funcionários.

Como o texto é narrado em primeira pessoa, um dos estudantes pode se en-
carregar de preparar uma leitura dramatizada para a turma, valendo-se de gestos 
e entonações para melhor marcar o medo e a angústia do protagonista.

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida com a sistematização de dados 
extraídos do texto-fonte: uma crônica refl exiva sobre as relações de trabalho 
em uma fábrica de automóveis. Espera-se que o estudante se sensibilize com as 
cenas de opressão narradas e possa se tornar mais crítico quanto aos métodos 
empregatícios da atualidade, para assim garantir seus direitos. 

A habilidade EM13CHS404 será mobilizada a partir da comparação dos as-
pectos trabalhísticos narrados – característicos das décadas fi nais do século XX 
– com a atualidade. Espera-se que o estudante perceba as permanências e as 
modifi cações que as formas de trabalho sofreram, sobretudo em decorrência dos 
avanços tecnológicos e dos ideais capitalistas.

Página 63

 Roteiro de trabalho

1.  Que aspectos mais chamaram sua atenção na rotina de trabalho em uma 
fábrica de carros nos anos 1970?

 Os estudantes podem ser instigados a mencionar algo da rotina do narrador que seja parecida com a de 
algum familiar, como o meio de transporte utilizado, os horários de entrada e saída, a obrigatoriedade 
do uniforme. Ou ainda podem citar algum trecho que soe muito diferente das condições de trabalho de 
hoje, por isso pareça estranho e lhes chame a atenção.

2. O que seria o “facão”? Qual seria a função dele para os patrões?
O “facão” é o corte de funcionários, sem aviso prévio. Com medo dessa medida, os funcionários mal fazem pausas para ir ao banheiro ou 
se alimentar, trabalham ainda mais. Logo, o “facão” serve como elemento de controle e pressão sobre os funcionários.

3. Que elementos do texto mostram a rotina de trabalho em uma linha de produção?
O texto fala sobre o uso de uniformes, horários rígidos de entrada e saída, a contagem dos produtos, as máquinas que auxiliam no tra-
balho, a rapidez exigida, a ausência de tempo para descanso, por exemplo.

4. Por que era tão difícil ir ao banheiro na fábrica? Como isso se relaciona com o tempo de produção na so-
ciedade capitalista?
O horário de ida ao banheiro era controlado por um “feitor”, logo, não havia de fato tempo de descanso para os funcionários. E também 
só podiam ir um de cada vez, para não prejudicar o andamento da produção. Na sociedade capitalista, o tempo está associado à capa-
cidade produtiva: quanto é possível fabricar naquele espaço de tempo. Assim, o descanso ou qualquer outra atividade não produtiva é 
visto como desperdício e, por isso, evitado.

5. oc  con ece ou con i e com essoas ue trabal am em condiç es semel antes  artil e suas e eri ncias 
e informações com o grupo.
Os estudantes podem ser, primeiro, separados em pequenos grupos para se sentirem mais confortáveis em relatar suas experiências fami-
liares ou de conhecidos. E até para, em um momento inicial, narrarem essas cenas com mais detalhes aos colegas. Depois, eles próprios 
em seus respectivos grupos podem selecionar os relatos mais oportunos para partilhar com a turma.
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NARRATIVAS
Leia um trecho da crônica de Roniwalter Jatobá, que trabalhou como operário em uma fábrica de automóveis nos 

anos 1970. Em seguida, reflita com os colegas do grupo sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho. Por 
fim, compartilhem as respostas com a turma. 

Trabalhadores
Roniwalter Jatobá

Firma alemã de automóvel. Carros brilhando lá dentro no pátio, carros saindo da montagem final já todo pronto, car-
ros sendo testados, os motores zunindo passando com cheiro de novo pelo portão afora. Recebi fardamento. Macacão 
azul, de cinta, número maior contando o encolhimento de depois de lavado. Talão de vales pra almoço, que na primeira 
meia hora de refeição engoli tudo que vinha na bandeja e passei metade da tarde sentado no vaso do banheiro [...], bo-
tando as tripas pra fora e escutando o falatório dos outros operários que vinham fumar ali. Conversavam e logo iam em-
bora pros seus afazeres. Chegavam mais outros. Eu medroso, preocupado, de feitor reclamar que no primeiro dia eu não 
tinha saído do banheiro. Chegando mais fumantes, outros que não fumavam, só pra dar descanso no corpo nesse pouco 
tempo de folga, todos de tudo reclamando, eu pensando lá dentro, porta do banheiro encostada, vendo o movimento 
pela abertura, a dor de barriga que não queria estancar, escutando: vai logo logo ter facão!, diziam. Fui descobrindo que 
o lugar melhor pra se saber e se ficar informado da situação da fábrica era o banheiro, mas sem imaginar o que era facão, 
depois fiquei sabendo, a palavra fez sentido, era muita gente sendo mandada embora sem explicação, dando as contas.

Quinze dias depois o facão veio. Sem piedade. Cortante. O primeiro a ir embora foi Juvenal, que tinha dois dias de tra-
balho, entrou quando a pessoa que lhes conta essa história fez duas semanas de carteira fichada, ele trabalhou dia e meio, 
pois o resto do segundo Juvenal passou no departamento pessoal choramingando que o dinheiro que ele tinha gasto com os 
exames era o último, verificassem direito se não tinha havido algum engano, não podia ser ele!; confirmaram, pois era, um 
guarda gordo da portaria veio buscar ele, ele passou por nós de cabeça baixa, botaram pra fora da fábrica [...].

Contava e recontava peças de carros, as vistas embaralhando nas peças miúdas. E aqui vou eu empurrando logo 
cedo o carrinho cheio de peças pra montagem final. O carrinho pesando na subida do pátio, entrando à direita, em 
frente, entregando tudo ao feitor da montagem, fumando, observando, vestido na capa azul. Enquanto conferiam e 
tiravam as peças de dentro do carrinho, apreciava. A linha final da montagem corria, o trabalho febril, ligeiro, sem 
tempo nem pra pensar nos problemas, corrido, se alguém queria ir no banheiro levantava o dedo, gritava ao feitor 
pedindo, num olhar do feitor já vinha outro substituir, esse outro chegava, tomava o lugar, o que tinha pedido saía cor-
rendo pro banheiro, corria entre as máquinas, tropeçando, descia as escadas, lá fumava um cigarro enquanto mijava, 
o feitor lá em cima de olho grudado no relógio, terminava de mijar, acabava de fumar, falava um pouco do serviço de 
louco, voz baixinha, pois o facão ainda permanecia, voltava no rastro e assumia o seu posto. Eu voltava empurrando 
o carrinho ladeira abaixo, vazio, chacoalhando.

Aí, o facão estancou de funcionar. Comentaram que tinha ido embora na base de duzentos homens, o medo ainda 
pairava sobre todas as cabeças, como adivinhar o que se passava no prédio alto ao lado da fábrica, nos pensamentos 
dos homens? Como? Já fazendo uma semana sem despedir ninguém? No ônibus em direção ao Brás, pela Via Anchie-
ta, o comentário era só esse; a calmaria. Os funcionários do departamento pessoal devem estar abanando moscas [...].

Durante duas semanas trabalharam fazendo cartazes, pedindo gente, fantasiaram a portaria da fábrica com precisa-
-se de funileiros, ponteadores, ferramenteiros, peões de montagem, pintores, ajudantes de pintor, tapeceiros, mil gentes. 

Juvenal voltou ao nosso meio quinze dias depois. Nem contou como passou esses dias sem emprego. Ninguém 
também perguntou. Nos outros dias a porta da fábrica coalhou de gente.[...]

Às quatro e meia, o trem das quatro e quinze chegava em São Miguel, os passageiros apertando o nariz pra se 
livrarem do cheiro de gás que a Nitroquímica soltava já de manhã, bem cedo, das suas altas chaminés, cheiro de bufa, 
fumaça amarelada, fedentina de cortar com a faca, aqui, o trem já vinha cheio. Gente pendurada nas portas, a com-
posição sempre atrasada, gente segurando nos ganchos dormindo em pé, o calor dentro do vagão indiferente ao frio 
que já começava nesse mês de maio lá fora, dentro o calor de corpo se misturando ao cheiro fedorento da mica, calor 
de suor, os vidros quebrados nas janelas, os vidros das portas não existindo, só o buraco na madeira, o segundo trem 
da manhã. Os olhares pesados, sonados de noites maldormidas, o sol fraco da manhã ainda ia demorar a aparecer e 
iria na certa se confundir com a fumaça amarela que o vento sopra em direção aos vagões.

Às sete a fábrica começa a se movimentar, vai se movimentando, o barulho das máquinas soa longe, os carros 
saindo prontos, mais apressados da montagem final, agora em número maior. O meu carrinho rangendo as rodas na 
subida do pátio com tanto peso, peças contadas e recontadas no almoxarifado, caindo pelas bordas, escapulindo, eu 
ajeitando, o carrinho chiando, as rodas moles.

Um carro novo saindo atrás do outro, já prontos, carimbados, conferidos, prontos pra rodar, ir pras vitrines, ficar 
rodando por aí no asfalto negro que cobre as estradas, passando agora por mim, devagar, no rumo do pátio.

JATOBÁ, Roniwalter. Crônicas da vida operária. São Paulo: Lazuli, 2006. p. 46-49.
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Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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Páginas 64 e 65

Industrialização e resistência
Este infográfi co visa mostrar as inovações tecnológicas que possibilitaram revo-

luções no modo de produção fabril. Alguns questionamentos podem ser propostos 
aos estudantes a partir dele, como: Qual a fonte energética usada por cada uma 
dessas revoluções? Qual o impacto, para o meio ambiente, dessa escolha? Como 
a sociedade se organizou, em relação à velocidade, a partir dessas modifi cações? 
Como isso impactou os meios de transporte? E como passou a ser a preparação 
escolar, com as novas tecnologias?

Página 66

  O trabalho assalariado
Para melhor compreensão desse trecho, os estudantes podem ser instruídos a 

elaborar um pequeno texto para cada um dos modos de produção apresentados: 
as corporações e as manufaturas. Ou, então, a preparar uma tabela comparando 
cada uma das atividades. Com isso, vão ser capazes de elaborar uma crítica sobre 
qual desses dois modos seria melhor para o trabalhador, e qual o melhor para os 
donos dos meios de produção, e assim poder comparar essas duas organizações 
de trabalho com o formato atual.

As máquinas-ferramentas e a fábrica
Esse trecho pode suscitar debates a respeito dos desdobramentos do uso da 

tecnologia, em especial os impactos que esse avanço teve: no meio ambiente 
(por causa da extração de matéria-prima e das fontes naturais de combustível); 
na desvalorização do trabalhador (pela redução do salário e incorporação da mão 
de obra feminina e infantil); nas áreas em que a tecnologia se fez mais presente 
em um primeiro momento, como no campo.

A respeito do Fordismo e do Taylorismo, cabe uma retomada do relato de Roniwalter Jatobá, da seção Narra-
tivas, para ver se essas lógicas poderiam ser identifi cadas na rotina descrita pelo narrador. 

Página 69

LER DOCUMENTOS
A seção Ler documentos traz dois textos de observadores do século XIX das 

cidades industriais inglesas: Alexis de Tocqueville e Friedrich Engels. Trata-se de 
uma oportunidade para estudar o impacto da industrialização na vida urbana e 
social  rinci almente com a di isão de classes  ale obser ar ue os dois autores 
mantêm uma posição crítica com relação ao desenvolvimento da sociedade indus-
trial. (No caso de Engels, há uma crítica à sociedade capitalista como um todo.) As 
imagens que acompanham os textos são uma tradução parcial da descrição neles 
exposta. É importante transferir a discussão para os dias atuais, ou seja, pensar 
como a forma de organização do trabalho infl uencia na organização do espaço atual.

A habilidade EM13CHS101 é empregada nesta atividade quando da análise e 
comparação de diversas fontes narrativas, neste caso, os excertos de Engels e To-
cqueville a respeito das dinâmicas de trabalho. Espera-se que o estudante perceba 
que elas geram uma modifi cação no espaço urbano, como separação entre bairros 
operários e o centro da cidade. Ao compreender isso, o estudante poderá, enfi m, 
melhor analisar sua própria cidade e os movimentos internos que nela ocorrem.

A análise da interação entre diversos grupos – neste caso, os operários e o 
restante da cidade – quanto à dinâmica de trabalho fará mobilizar a habilidade 
EM13CHS401. Espera-se que o estudante identifi que como essas relações impac-
tam na cultura da urbe, inclusive em sua geografi a. Assim, esse estudo o tornará 
consciente quanto à marginalização de certos grupos no espaço e na sociedade.
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Engenheiro industrial, utilizando software 
(realidade virtual, aumentada) no tablet para 
monitoramento de máquina em tempo real.
Uso de braço de robô inteligente na 
automação em fábrica automotiva.

Diagrama da máquina a vapor de James Watt. As 
máquinas a vapor transformam calor em movimento.
Em uma fornalha ocorre a queima de combustível 
(carvão, madeira, óleo), que gera calor. O calor 
transforma em vapor a água de uma caldeira. 
O vapor se expande, e a pressão assim gerada 
permite a movimentação da máquina.

Século XXI
Iniciou-se com a associação de máquinas a 
equipamentos computadorizados capazes de reunir 
informações em nuvem e com extenso uso da internet.
As máquinas, agora articuladas a processos digitais, 
podem tomar decisões e cooperar umas com as outras. 
Assim, as empresas começam a criar redes 
inteligentes que podem controlar a si mesmas. Com 
isso, diferentes unidades de uma empresa podem, por 
exemplo, de forma automatizada e instantânea, trocar 
informações sobre estoques e a necessidade de 
compra de novos insumos.

Revolução Industrial Segunda Revolução Industrial Terceira Revolução Industrial Quarta Revolução Industrial
(Indústria 4.0)

Segunda metade do século XX
A utilização da eletrônica nos processo produtivos 
ocasionou o surgimento das indústrias de alta 
tecnologia, destacando-se a robótica, a genética e 
a informática. Foram criados processos de 
automação e novas formas de organizaçao da 
produção. Ocorreram ainda transformações nas 
tecnologias de transporte e de comunicação.

Segunda metade do século XIX
A energia a vapor foi substituída pela 
energia elétrica e foram aperfeiçoados os 
motores a combustão – movidos por 
combustível derivado do petróleo. Houve 
também maior especialização do trabalho 
operário com as linhas de montagem, 
idealizadas por Henry Ford.

Século XVI
O sistema capitalista já 
dominava grande parte
da economia europeia.

Século XVII
As manufaturas se tornaram
bastante presentes na Europa.

Século XVIII
Introdução das 
máquinas-ferramentas.

1765
A m uina de ar, conhecida 
por spinning jenny, foi 
inventada pelo britânico James 
Hargreaves. Ela era de 12 a 18 
vezes mais rápida que um tear 
manual.

1784
Invenção da máquina a vapor 
por James Watt, que substituiu 
o sistema hidráulico e utilizava 
água e carvão.

Século XIX
Invenção do barco e da 
locomotiva a vapor.
Processo de industrialização de 
vários países: Bélgica, França, 
Alemanha, Itália e Rússia.

Linha de montagem da Ford nos Estados Unidos.

Locomotiva a vapor de 1814.

Spinning jenny

Capa do Manifesto do Partido 
Comunista publicado em 1848 
em Londres, Reino Unido.

1802
 pro ação de ei 
com o objetivo de 
reprimir os 
abusos na 
exploração do 
trabalho infantil.

1812
 ei ue condena a 
à morte os 
responsáveis 
pela quebra de 
máquinas no 
Reino Unido.

1819
 ei no eino nido 
proibia o trabalho 
de menores de 
9 anos e restringia 
a 12 horas o dia de 
trabalho dos 
menores de 
16 anos.

1844
 ei ue e i iu a 
inclusão de dispositivos 
de proteção nos postos 
mais perigosos para 
evitar acidentes de 
trabalho, proibiu que 
mulheres e crianças 
executassem a limpeza 
de máquinas em 
funcionamento e limitou 
o trabalho infantil a 
meio período.

1848
 a rança  na a ária sudoeste da atua  eman a  em 

er im  iena  i ão  udapeste e ra a  ocorreram  uase 
simultaneamente, movimentos republicanos com forte 
participação operária e influência dos pensamentos 
anarquista e socialista, o que provocou a queda de 
monarquias. Todos esses movimentos aconteceram na 
primavera de 1848, conhecida como Primavera dos Povos.

 Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido 
Comunista criticando o sistema capitalista e convocando os 
trabalhadores a se unirem contra a exploração pelos patrões.

1820
 o imento operário 
organizado britânico 
reivindicava direitos, 
como redução da 
jornada de trabalho 
para 10 horas diárias 
e melhorias das 
condições de trabalho.

Crianças trabalhando em uma 
tecelagem em Londres, Reino 
Unido, século XIX.

o imento re o ucionário em 
fevereiro de 1848 na França, na 

raça da asti a  em aris  
realizando a derrubada simbólica 
do trono de Carlos X.
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS401) 
Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos. 
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 O trabalho assalariado
O desenvolvimento do capitalismo esteve diretamente associado ao crescimento da burguesia como grupo 

social. A história da formação do sistema capitalista remonta à história medieval, é possível afirmar que, no século 
XVI, ele já predominava em grande parte da economia europeia. Contudo, esse capitalismo tinha por fundamen-
to o comércio, ou seja, a acumulação de riquezas era baseada nas relações comerciais. Somente no século XVIII 
o capitalismo tornou-se industrial. Houve, entretanto, um longo processo até que se constituísse o que se pode 
denominar indústria.

As atividades capitalistas, diferentemente do que ocorria no sistema feudal, concentravam-se nas cidades, 
nas quais ocorriam as transações entre comerciantes, banqueiros e investidores. Também nas cidades foram 
fundadas as manufaturas, empreendimentos organizados por burgueses comerciantes, especialmente do setor 
têxtil.

As manufaturas, bastante presentes na Europa durante o século XVII, eram muito diferentes da produção ar-
tesanal medieval realizada pelas corporações de ofício. Nestas, reuniam-se pessoas de uma mesma profissão, 
entre as quais se estabelecia uma relação de proteção mútua. A corporação tinha sempre um mestre responsável 
pela produção e pela inspeção das várias oficinas de artesãos, que deveriam funcionar sob as mesmas regras. Os 
trabalhadores eram jornaleiros (trabalhavam diariamente) e, em geral, viviam na casa do mestre. Havia ainda os 
aprendizes, jovens que pretendiam seguir a profissão. Essas corporações também se organizavam politicamente 
para se opor aos interesses dos mercadores.

Já a manufatura criada pelos comerciantes burgueses tinha por princípio a divisão entre patrões e emprega-
dos. Não se tratava de uma corporação de interesses comuns, mas de um negócio capitalista, do qual o proprietá-
rio esperava grande lucratividade com a comercialização do que era produzido. Nesse novo sistema de produção, 
os trabalhadores, por sua vez, receberiam um salário – ou um pagamento por alguma tarefa realizada –, e esse 
deveria ser o mínimo necessário para sua subsistência.

Ao contrário do que ocorria nas corporações de ofício, o trabalhador especializou-se em uma etapa do processo 
produtivo. Ele deixou de ser um artesão capaz de confeccionar o produto em sua totalidade e passou a realizar 
apenas uma função, ou seja, uma tarefa parcial em relação ao que seria produzido. No entanto, o proprietário 
continuava a depender da habilidade do artesão de manipular as ferramentas e fabricar os objetos. A produção 
de uma empresa manufatureira não se concentrava necessariamente em um único espaço. O proprietário poderia 
contratar trabalhadores, fornecendo-lhes matéria-prima e alguns instrumentos e fixando previamente um valor a 
ser pago pelo trabalho executado. Esse sistema doméstico de produção foi denominado putting-out no Reino 
Unido e verlag na Alemanha.

Todavia, foram muitos os conflitos gerados por esse sistema, pois o comerciante manufatureiro não tinha con-
trole sobre o processo de fabricação da mercadoria. O trabalhador poderia decidir a respeito do tempo que dedica-
ria ao trabalho, e o capitalista, por sua vez, não exercia um controle muito preciso sobre o destino das mercadorias 
produzidas, que poderiam ser desviadas ou apresentar qualidade muito variável. 

As máquinas-ferramentas e a fábrica
Um passo fundamental para a Revolução Industrial, que aconteceria no século XVIII, foi a introdução 

das máquinas-ferramentas, ou seja, a mecanização de grande parte do trabalho antes realizado por mãos 
humanas. Um conjunto de ferramentas articuladas e impulsionadas por energia motriz (do vapor) era capaz 
de realizar boa parte da produção. Com isso, não só a produção se expandiu extraordinariamente, como as 
máquinas passaram a orientar as etapas do trabalho, que se tornou coletivo para dar conta das várias deman-
das do processo de produção. Também não era mais exigida a especialização do trabalhador. Uma vez que 
a máquina tinha a capacidade de produzir, ele tornou-se apenas um operador dela. Esse era e é o espaço da 
fábrica, na qual o tempo de produção é controlado pelo capitalista, que impõe ao trabalhador o ritmo da 
máquina. 

Segundo o historiador José Jobson de Andrade Arruda (1942-):

Completa-se a separação entre o trabalhador e seus instrumentos de produção. Assiste-se a uma desqualificação do 
trabalho, dispensando-se o tempo de aprendizado e rebaixando-se o custo médio da força de trabalho, pela incorporação 
do trabalho feminino e infantil.

ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Industrial. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 52.

Nesse contexto foram criadas máquinas como a de fiar, conhecida por spinning jenny, invenção do britânico  
James Hargreaves (c. 1720-1778) em 1765. Outro exemplo é o tear de malhar, inventado pelo inglês William 
Lee, capaz de produzir até 1 500 malhas por minuto, ao passo que os trabalhadores manuais produziam so-
mente 100. Foram inventados ainda tornos, lançadeiras, estampadeiras, semeadeiras, entre outras máquinas. 
A maior parte dessas invenções atendia à indústria têxtil de algodão do Reino Unido.
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 Roteiro de trabalho

1. Caracterize a cidade industrial e um bairro operário britânico de meados 
do século XIX, por meio das descrições dos observadores da época e 
das imagens.
A cidade industrial, conforme descrição dos documentos, dividia-se em bairros ricos e pobres. 
Os bairros operários apresentavam péssimas condições, com ruas estreitas, não pavimentadas 
e repletas de detritos. O esgoto corria a céu aberto, o que resultava em um ambiente malchei-
roso. A miséria estava materializada no espaço físico, como reforçam as imagens reproduzidas 
e os textos de Tocqueville e Engels, ao ilustrarem casas pequenas e sem estrutura, habitadas 
por muitas pessoas. “Uma espessa e negra fumaça” cobria a cidade, agravando a situação 
calamitosa dos que habitavam as vilas operárias.

2. O processo de desenvolvimento do capitalismo e a industrialização di-
vidiram a sociedade entre proprietários e trabalhadores. Utilize elementos dos textos e das imagens para 
demonstrar como essa divisão pode ser observada no espaço.
O texto de Engels é o mais esclarecedor sobre essa divisão espacial, ao chamar os bairros operários de “bairros de má reputação”. O 
autor diz ainda que esse tipo de bairro estava “muito perto dos palácios dos ricos, mas, em geral, designaram-lhe um lugar à parte”, “ao 
abrigo dos olhares das classes mais felizes”. Os documentos e a imagem mostram que, embora próximas das casas mais ricas, as casas 
dos operários refletiam uma condição de vida miserável, bem diferente da desfrutada pelos proprietários das fábricas.

3. Essa divisão espacial ainda existe nos dias atuais? Isso ocorre em sua cidade? Explique e dê exemplos.
Os estudantes podem ser orientados a pensar se há, na cidade em que moram, divisão entre os bairros de acordo com o poder aquisitivo 
de seus moradores e as profissões que eles exercem. Eles podem também analisar se há bairros especializados, ou seja, em que moram 
pessoas que exercem em sua maioria uma mesma profissão. Podem, ainda, analisar a distância entre os bairros e se essa disposição 
geográfica favorece, ou ao menos reflete, a dinâmica de trabalho. Algumas ruas, pontes, praças podem ser mencionadas como zonas 
divisoras dos espaços sociais. 

  Transformação social, movimento operário e conflito
O capitalismo burguês e a industrialização provocaram modifi cações nas cidades: aumento do número de 

moradores, surgimento de novos bairros, difi culdade de levar os recursos municipais (como educação, água, pavi-
mentação) a todos; poluição, doenças respiratórias; entre outros aspectos.

Mas os direitos do trabalhador também foram alterados: maiores jornadas, nenhuma negociação de salário, 
desvalorização do empregado, contratação de mão de obra feminina e infantil a baixo custo, vigilância constante e 
acidentes no ambiente laboral sem indenizações. Cabe aqui uma discussão sobre a importância desses e de outros 
direitos conquistados no mundo contemporâneo para os trabalhadores.
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A luta por direitos trabalhistas
Com a consolidação da industrialização, o trabalho assalariado tornou-se a 

base das economias nacionais  De acordo com os escritos mar istas  arte do 
lucro do capitalista viria da exploração do trabalho assalariado, condição básica 
de existência da indústria. Como explica o economista Paul Singer: 

Força de trabalho como mercadoria, ou seja, é preciso que uma parte significativa 
dos trabalhadores não possua meios de produção e por isso eles só tenham acesso 
à produção social mediante a alienação de sua força de trabalho. Se todos os moto-
ristas tivessem seu próprio táxi, não poderia haver frotas operando com motoristas 
assalariados. Ora, estas condições especificam o capitalismo. Uma sociedade em que 
o dinheiro é o representante geral da riqueza, em que os meios de produção são 
produzidos e alienados como mercadorias e em que os trabalhadores, em boa parte, 
vendem sua força de trabalho para sobreviver é uma sociedade capitalista. E é só em 
sociedades com estas características que somas de valor podem ser e tendem a ser 
capital… O lucro é trabalho não pago, é produto da exploração do trabalhador assa-
lariado. A relação-capital é essencialmente uma relação de exploração. 

SINGER, P. O capitalismo: sua evolução, sua lógica e sua dinâmica. 13. ed. São Paulo: Moderna, 1995. p. 28-9.

vidiram a sociedade entre proprietários e trabalhadores. Utilize elementos dos textos e das imagens para 

Os bairros operários da Inglaterra, anos 1840
Friedrich Engels

Todas as grandes cidades 
possuem um ou vários “bairros 
de má reputação” – onde se 
concentra a classe operária. É 
certo que é frequente a pobre-
za morar em vielas escondidas, 
muito perto dos palácios dos 
ricos, mas, em geral, desig-
naram-lhe um lugar à parte, 
onde, ao abrigo dos olhares das 
classes mais felizes, tem de se 
safar sozinha, melhor ou pior. 
Estes “bairros de má reputa-
ção” são organizados em toda 
a Inglaterra mais ou menos da 
mesma maneira, as piores casas 
na parte mais feia da cidade; a 
maior parte das vezes são cons-
truções de dois andares ou de 
um só, de tijolos, alinhadas em 
longas filas, se possível com ca-
ves [porões] habitadas e quase 
sempre irregularmente construí-
das. Estas pequenas casas de 
três ou quatro divisões e uma 
cozinha chamam-se cottages 
e constituem vulgarmente em 

toda a Inglaterra, exceto nalguns bairros de Londres, as habitações da classe operária. Habitualmente, as próprias ruas 
não são planas nem pavimentadas; são sujas, cheias de detritos vegetais e animais, sem esgotos nem canais de escoa-
mento, mas em contrapartida semeadas de charcos estagnados e malcheirosos. Para além disso, o arejamento torna 
difícil, pela má e confusa construção de todo o bairro, e como aqui vivem muitas pessoas num pequeno espaço, é fácil 
imaginar o ar que se respira nestes bairros operários. De resto, as ruas servem de secadouro, quando há bom tempo; 
estendem-se cordas duma casa à casa fronteira, onde se pendura a roupa branca e úmida.

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Lisboa: Afrontamento, 1975. p. 59.

 Roteiro de trabalho
1. Caracterize a cidade industrial e um bairro operário britânico de meados do século XIX, por meio das des-

crições dos observadores da época e das imagens.

2. O processo de desenvolvimento do capitalismo e a industrialização dividiram a sociedade entre proprietá-
rios e trabalhadores. Utilize elementos dos textos e das imagens para demonstrar como essa divisão pode 
ser observada no espaço.

3. Essa divisão espacial ainda existe nos dias atuais? Ela ocorre em sua cidade? Explique e dê exemplos.

 � Bairro operário de Bloomsburry, Inglaterra, em 1875.

 Transformação social, movimento operário e conflito 
O desenvolvimento da indústria no século XVIII levou a uma rápida polarização entre a burguesia e o proletaria-

do. A cidade transformou-se não somente no espaço da indústria, mas também no palco das contradições surgidas 
com o desenvolvimento econômico provocado por ela. Camponeses que perderam suas terras iam para as cidades 
em busca de uma oportunidade de trabalho, enquanto burgueses ostentavam o luxo que o grande lucro de suas 
indústrias proporcionava. Os direitos feudais haviam sido abolidos no Reino Unido; a terra era uma propriedade 
capitalista e, em suas extensões, criavam-se ovelhas que forneciam a lã utilizada pelas tecelagens. As terras foram 
cercadas ao longo de vários séculos e, desse modo, tornaram-se propriedades particulares produtoras para o mer-
cado. A cidade de Manchester, um dos primeiros centros industriais britânicos, contava com aproximadamente 30 
mil habitantes em 1760; porém, em 1800, chegou a 73 mil, ou seja, sua população mais que dobrou em 40 anos.
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Com o aumento vertiginoso da população, as con-
dições de vida nas cidades tornaram-se precárias: não 
havia saneamento básico adequado por causa do cres-
cimento rápido e da expansão industrial, e a fumaça 
das fábricas prejudicava a saúde dos que moravam 
próximo a elas. Além disso, tanto as moradias como os 
salários dos trabalhadores eram miseráveis. Assim, as 
péssimas condições de higiene nos centros urbanos su-
perpovoados, bem como a insalubridade nas fábricas, 
facilitaram a proliferação de doenças infectocontagio-
sas. Ao longo do século XIX, as cidades industriais se 
adensaram e se transformaram no espaço das multi-
dões, dos cidadãos anônimos, da violência, do medo 
e da disciplina no trabalho. Nos anos 1850, Londres 
tinha cerca de 2,5 milhões de habitantes.

A disciplina nas fábricas era excessiva. Enquanto o 
trabalhador artesanal organizava sua jornada de traba-
lho com autonomia, o operário industrial sofria severo 
controle e eram-lhe impostas longas jornadas. O tra-
balho industrial exigia menor especialização e a oferta 
de trabalhadores era grande, o que acarretava o paga-
mento de salários muito baixos. Mulheres e crianças 
também eram contratadas para operar as máquinas; 
uma criança chegava a receber menos de um terço do 
salário de um homem adulto, apesar de a jornada de 
trabalho ser equivalente à dele – até 18 horas por dia. 
Meninos e meninas de cinco anos de idade eram ex-
plorados em vários tipos de trabalho, sobretudo nas 
minas. Com isso, muitos deles não conseguiam alcan-
çar os 12 anos.

Os trabalhadores eram sempre vigiados por uma 
capataz, que aplicava severos castigos corporais àque-
les que cometessem erros. Acidentes de trabalho 
aconteciam com frequência, com muitas mortes e 
mutilações. O trabalhador e sua família não recebiam 
nenhuma indenização quando isso ocorria. Nesse con-
texto, trabalhadores que se viam sem perspectiva de 

conseguir uma vida melhor se suicidavam ou então se 
entregavam ao alcoolismo ou à prostituição. 

A quebra de máquinas e a destruição de merca-
dorias produzidas estão entre as primeiras reações co-
letivas dos trabalhadores a essa forma de exploração 
do trabalho. Grupos de operários britânicos destruíam 
as máquinas que permitiam a economia de mão de 
obra e que, segundo eles, eram o principal motivo dos 
baixos salários. Esses trabalhadores ficaram conhecidos 
como luditas em referência a um de seus líderes: Ned 
Ludd, que ficou conhecido como Rei Ludd.

Com isso, em 1812 foi aprovada  uma lei que con-
denava à morte os responsáveis pela quebra de má-
quinas no Reino Unido. Nos anos 1820 houve um 
movimento operário britânico organizado que fazia 
reivindicações relativas à redução da jornada de tra-
balho para 10 horas diárias e a melhorias das condi-
ções de trabalho. Na década seguinte ocorreu o mo-
vimento cartista, por meio do qual organizações 
trabalhistas defendiam uma reforma parlamentar 
que instituísse o voto secreto e o sufrágio universal 
e que abolisse a necessidade da qualificação de pro-
prietário para os candidatos a cargos públicos. Pre-
tendiam, dessa maneira, conquistar direitos políticos 
mais amplos para a classe trabalhadora.

PARE e PENSE

1. De que maneira podemos associar o processo 
de industrialização à expansão urbana?

2. De que modo as condições de trabalho e a 
renda dos trabalhadores industriais impac-
tavam a organização da vida cotidiana nas 
cidades?

A luta por direitos trabalhistas
A primeira lei trabalhista foi criada na Inglaterra em 

1802 com o objetivo d e reprimir os abusos na explora-
ção do trabalho infantil. Em 1819, uma nova lei proibiu 
o trabalho de menores de 9 anos e restringiu a 12 ho-
ras o dia de trabalho dos menores de 16 anos. Apenas 
em 1844 uma nova lei exigiu a inclusão de dispositi-
vos de proteção nos postos mais perigosos para evitar 
acidentes de trabalho, além de proibir que mulheres 
e crianças limpassem máquinas em funcionamento e 
limitar o trabalho infantil a meio período, para que os 
menores frequentassem a escola.

Em 1848, em alguns pontos da Europa, rebentaram 
qu ase simultaneamente movimentos republicanos com 
forte participação operária e influência dos pensamen-
tos anarquista e socialista, duas vertentes que defen-
diam diferentes propostas de transformações sociais e 
eram contrárias ao governo liberal e à economia capi-
talista. Nesse momento, muitas monarquias europeias 
foram derrubadas. Todos esses movimentos acontece-
ram na primavera de 1848, que ficou conhecida como 
Primavera dos Povos.

Ainda em 1848, dois teó ricos do socialismo, os ale-
mães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-
-1895), publicaram o Manifesto do Partido Comunista. 
Logo nas primeiras linhas, eles afirmavam que “a histó-
ria de toda a sociedade até hoje é a história da luta de 
classes”. Desse modo, defendiam a tomada do poder 
pelos trabalhadores e propunham, entre outras coisas: a 
expropriação da propriedade fundiária, a criação de im-
postos progressivos taxando a riqueza, a criação de um 
banco nacional que centralizasse os créditos no Estado 
e a multiplicação das fábricas nacionais (estatais). O Ma-
nifesto foi publicado em Londres, no mesmo momento 
que eclodia o movimento operário em Paris. 

Esses movimentos, entretanto, foram malsuce-
didos, ainda que tenham conseguido constituir go-
vernos provisórios. Na França, por exemplo, os ad-
versários (burgueses e operários) do rei Luís Filipe 
propuseram a criação de uma república democrática, 
que foi por fim proclamada em 24 de fevereiro de 
1848. Foi formado um governo provisório composto 
de um operários e alguns líderes socialistas. 
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203INDÚSTRIA E RESISTÊNCIA NA CIDADE 

Uma parcela da sociedade começou a perceber que essa exploração precisava ser limitada por via legal, para 
im edir abusos  Da  resultou a luta or direitos trabal istas

 PARE e PENSE

1. De ue maneira odemos associar o rocesso de industriali ação ao da 
expansão urbana?
Conforme as indústrias passaram a ser instaladas nas cidades, atraindo a população rural para 
lá em busca de emprego, e os cercamentos despejaram os antigos moradores do campo, as 
cidades absorveram esse contingente populacional, aumentando de tamanho.

2. De ue modo as condiç es de trabal o e a renda dos trabal adores indus
triais impactavam a organização da vida cotidiana nas cidades?
Alguns dos impactos foram: bairros inteiros marginalizados, sem acesso a saneamento básico; 
aumento da violência, da miséria e de doenças.

Página 74

 PONTO DE VISTA
O texto de Edgar Allan Poe é uma oportuni-

dade para discutir o trabalho como um organi-
zador fundamental da vida social. Poe menciona 
os vários representantes da vida urbana indus-
trial: os miseráveis, os excluídos, os desempre-
gados, os trabalhadores cansados, enfi m, todo 
o cenário montado tendo por base essa forma 
de organização do trabalho. 

A elaboração de hipóteses a respeito das 
relações sociais e de trabalho, por meio da lei-
tura do relato de Poe, faz mobilizar a habilidade 
EM13CHS103. Espera-se que o estudante com-
preenda os desdobramentos dessa dinâmica para a cultura e para a organização 
da cidade daquela época e da atual.

A habilidade EM13CHS401 é empregada nesta atividade a partir da avaliação 
de como as novas tecnologias incorporadas pela Revolução Industrial puderam 
alterar a sociedade. Espera-se que o estudante refl ita sobre como esses desdo-
bramentos interferem no uso do espaço público e nas relações sociais daquela 
época e da atualidade.
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Roteiro de trabalho
1. Identifi que os grupos sociais que foram mencionados por Edgar Allan Poe no texto e quais são as caracte-

rísticas de cada um.
O autor identifica três grupos sociais: os homens de negócios, como nobres, mercadores, advogados; a “tribo dos escreventes”, isto é, 
dos trabalhadores dos escritórios; e um vasto grupo dos batedores de carteira, jogadores profissionais, vendedores de rua, mendigos, 
mulheres trabalhadoras, prostitutas, ébrios, carvoeiros, limpadores de chaminé e os “operários exaustos”. O primeiro grupo equivale aos 
membros da elite urbana, o segundo, aos setores de classe média e o terceiro e mais numeroso grupo, reúne todo tipo de trabalhadores, 
mas também os pobres e miseráveis urbanos. 

Com o aumento vertiginoso da população, as con-
dições de vida nas cidades tornaram-se precárias: não 
havia saneamento básico adequado por causa do cres-
cimento rápido e da expansão industrial, e a fumaça 
das fábricas prejudicava a saúde dos que moravam 
próximo a elas. Além disso, tanto as moradias como os 
salários dos trabalhadores eram miseráveis. Assim, as 
péssimas condições de higiene nos centros urbanos su-
perpovoados, bem como a insalubridade nas fábricas, 
facilitaram a proliferação de doenças infectocontagio-
sas. Ao longo do século XIX, as cidades industriais se 
adensaram e se transformaram no espaço das multi-
dões, dos cidadãos anônimos, da violência, do medo 
e da disciplina no trabalho. Nos anos 1850, Londres 
tinha cerca de 2,5 milhões de habitantes.

A disciplina nas fábricas era excessiva. Enquanto o 
trabalhador artesanal organizava sua jornada de traba-
lho com autonomia, o operário industrial sofria severo 
controle e eram-lhe impostas longas jornadas. O tra-
balho industrial exigia menor especialização e a oferta 
de trabalhadores era grande, o que acarretava o paga-
mento de salários muito baixos. Mulheres e crianças 
também eram contratadas para operar as máquinas; 
uma criança chegava a receber menos de um terço do 
salário de um homem adulto, apesar de a jornada de 
trabalho ser equivalente à dele – até 18 horas por dia. 
Meninos e meninas de cinco anos de idade eram ex-
plorados em vários tipos de trabalho, sobretudo nas 
minas. Com isso, muitos deles não conseguiam alcan-
çar os 12 anos.

Os trabalhadores eram sempre vigiados por uma 
capataz, que aplicava severos castigos corporais àque-
les que cometessem erros. Acidentes de trabalho 
aconteciam com frequência, com muitas mortes e 
mutilações. O trabalhador e sua família não recebiam 
nenhuma indenização quando isso ocorria. Nesse con-
texto, trabalhadores que se viam sem perspectiva de 

conseguir uma vida melhor se suicidavam ou então se 
entregavam ao alcoolismo ou à prostituição. 

A quebra de máquinas e a destruição de merca-
dorias produzidas estão entre as primeiras reações co-
letivas dos trabalhadores a essa forma de exploração 
do trabalho. Grupos de operários britânicos destruíam 
as máquinas que permitiam a economia de mão de 
obra e que, segundo eles, eram o principal motivo dos 
baixos salários. Esses trabalhadores ficaram conhecidos 
como luditas em referência a um de seus líderes: Ned 
Ludd, que ficou conhecido como Rei Ludd.

Com isso, em 1812 foi aprovada  uma lei que con-
denava à morte os responsáveis pela quebra de má-
quinas no Reino Unido. Nos anos 1820 houve um 
movimento operário britânico organizado que fazia 
reivindicações relativas à redução da jornada de tra-
balho para 10 horas diárias e a melhorias das condi-
ções de trabalho. Na década seguinte ocorreu o mo-
vimento cartista, por meio do qual organizações 
trabalhistas defendiam uma reforma parlamentar 
que instituísse o voto secreto e o sufrágio universal 
e que abolisse a necessidade da qualificação de pro-
prietário para os candidatos a cargos públicos. Pre-
tendiam, dessa maneira, conquistar direitos políticos 
mais amplos para a classe trabalhadora.

PARE e PENSE

1. De que maneira podemos associar o processo 
de industrialização à expansão urbana?

2. De que modo as condições de trabalho e a 
renda dos trabalhadores industriais impac-
tavam a organização da vida cotidiana nas 
cidades?

A luta por direitos trabalhistas
A primeira lei trabalhista foi criada na Inglaterra em 

1802 com o objetivo d e reprimir os abusos na explora-
ção do trabalho infantil. Em 1819, uma nova lei proibiu 
o trabalho de menores de 9 anos e restringiu a 12 ho-
ras o dia de trabalho dos menores de 16 anos. Apenas 
em 1844 uma nova lei exigiu a inclusão de dispositi-
vos de proteção nos postos mais perigosos para evitar 
acidentes de trabalho, além de proibir que mulheres 
e crianças limpassem máquinas em funcionamento e 
limitar o trabalho infantil a meio período, para que os 
menores frequentassem a escola.

Em 1848, em alguns pontos da Europa, rebentaram 
qu ase simultaneamente movimentos republicanos com 
forte participação operária e influência dos pensamen-
tos anarquista e socialista, duas vertentes que defen-
diam diferentes propostas de transformações sociais e 
eram contrárias ao governo liberal e à economia capi-
talista. Nesse momento, muitas monarquias europeias 
foram derrubadas. Todos esses movimentos acontece-
ram na primavera de 1848, que ficou conhecida como 
Primavera dos Povos.

Ainda em 1848, dois teó ricos do socialismo, os ale-
mães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-
-1895), publicaram o Manifesto do Partido Comunista. 
Logo nas primeiras linhas, eles afirmavam que “a histó-
ria de toda a sociedade até hoje é a história da luta de 
classes”. Desse modo, defendiam a tomada do poder 
pelos trabalhadores e propunham, entre outras coisas: a 
expropriação da propriedade fundiária, a criação de im-
postos progressivos taxando a riqueza, a criação de um 
banco nacional que centralizasse os créditos no Estado 
e a multiplicação das fábricas nacionais (estatais). O Ma-
nifesto foi publicado em Londres, no mesmo momento 
que eclodia o movimento operário em Paris. 

Esses movimentos, entretanto, foram malsuce-
didos, ainda que tenham conseguido constituir go-
vernos provisórios. Na França, por exemplo, os ad-
versários (burgueses e operários) do rei Luís Filipe 
propuseram a criação de uma república democrática, 
que foi por fim proclamada em 24 de fevereiro de 
1848. Foi formado um governo provisório composto 
de um operários e alguns líderes socialistas. 

72 CAPÍTULO 3

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS401) 
Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos. 
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preenda os desdobramentos dessa dinâmica para a cultura e para a organização 
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PONTO DE VISTA
Leia o texto do escritor estadunidense Edgar Allan Poe e siga as orientações do Roteiro de trabalho.

O homem das multidões (trechos selecionados) – 1840
Edgar Allan Poe

Não faz muito tempo, quase ao findar duma noite de outono, estava eu sentado diante da grande janela da sacada 
do café D em Londres. Durante alguns meses estivera mal de saúde, mas me achava agora convalescente e voltando-me 
as forças, encontrava-me em uma daquelas felizes disposições que são tão precisamente o contrário do tédio… Com um 
cigarro na boca e um jornal no colo, estivera a distrair-me na maior parte da tarde, ora esquadrinhando os anúncios, ora 
observando a promíscua companhia que havia no salão, e ora espreitando a rua pelas enfumaçadas vidraças.

Esta rua é uma das principais vias públicas da cidade, e estivera bastante cheia de gente durante o dia inteiro. 
Mas, ao escurecer, a multidão, de momento a momento, alimentava, e, ao tempo em que as luzes foram acesas, 
duas densas e contínuas marés de povo passavam apressadas diante da porta. Nunca me encontrara antes em 
semelhante situação naquele momento particular da noite, e aquele tumultuoso mar de cabeças humanas enchia-
-me, por conseguinte, duma emoção deliciosamente nova. Deixei por fim de prestar atenção às coisas do hotel e 
absorvi-me na contemplação da cena lá de fora. 

A princípio minhas observações tomaram um jeito abstrato e generalizador. 
Olhava os passantes em massa e neles pensava em função de suas relações 
gregárias. Em breve, porém, desci a pormenores e examinei com minudente
interesse as inúmeras variedades de figura, roupa, ar, andar, rosto e expressão 
fisionômica.

Em alto grau, o maior número daqueles que passavam tinha um porte convencido 
de gente atarefada, e parecia estar pensando apenas em abrir caminho pela multidão. 
Franziam as sobrancelhas e seus olhos rolavam com vivacidade. Quando encontrados 
por outros passantes não davam sinal de impaciência, mas concertavam a roupa e se 
apressavam. Outros, classe ainda numerosa, mostravam-se inquietos em seus movi-
mentos, tinham rostos avermelhados e falavam e gesticulavam consigo mesmos como se se sentissem em solidão por 
causa da enormidade da densa turba em seu redor. […] Nada havia de muito peculiar nessas duas grandes classes além 
do que observei. Suas roupas incluíam-se na categoria que exatamente se define como: decente. Eram sem dúvida no-
bres, mercadores, advogados, lojistas, agiotas; os eupátridas e o lugar-comum da sociedade; homens de lazer e homens 
ativamente empenhados em negócios sob sua exclusiva responsabilidade. Não me excitaram grandemente a atenção.

A tribo dos escreventes era inconfundível, e nela eu distinguia duas notáveis divisões. Havia os pequenos es-
creventes das casas baratas: jovens cavalheiros de roupas justas, sapatos brilhantes, cabelos bem brilhantinados 
e lábios insolentes. Pondo de lado certa atividade, de maneira que pode ser denominada “escrivaninhismo”, na 
falta de melhor palavra, o jeito desses indivíduos parecia-me ser um fac-símile exato do que havia sido a perfeição 
do bom-tom, doze ou dezoito meses antes. Usavam os restos da classe alta – e isso, acredito, envolve a melhor 
definição de sua classe.

[…]

Havia muitos indivíduos de aparência vivaz, que facilmente reconheci como pertencentes à raça dos elegantes 
batedores de carteira, de que todas as grandes cidades andam infestadas. Vigiei tal destacada espécie social com 
grande atenção e achei difícil imaginar como podiam ser tomados por pessoas de trato pelas próprias pessoas 
distintas. A enormidade dos punhos de suas camisas, com um aspecto de franqueza excessiva, devia traí-los ime-
diatamente.

Os jogadores profissionais – que descobri em quantidade não pequena – eram ainda mais facilmente identifi-
cáveis. Usavam roupa de todas as espécies, desde a vestimenta berrante e audaciosa do casquilho, com colete de 
veludo, fantasiosa gravata, correntes folheadas a ouro e botões filigranados, até as vestes do clérigo escrupulosa-
mente desadornado, de modo que nada houvesse capaz de despertar suspeitas. Eram todos, contudo, facilmente 
distinguidos em vista de certa coloração amorenada e oleosa, de um vaporoso escurecimento dos olhos, do palor
e da compressão dos lábios…

Descendo a escala do que se chama a “gentilidade”, encontrei temas de meditação mais negros e mais pro-
fundos. Vi revendedores judeus, com olhos de gavião, cintilando em fisionomias das quais todas as outras feições 
mostravam apenas uma expressão de abjeta humildade; atrevidos mendigos de rua, profissionais, fechando a 
cara para mendigos de melhor estampa, a quem somente o desespero havia impelido a implorar a caridade, nas 
trevas da noite; fracos e lívidos inválidos, sobre os quais a morte pusera uma mão firme, e que andavam de viés e 
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Gregário: que tende 
a viver em bando.
Minudente: minucioso, 
cheio de detalhes.
Palor: palidez.
Ru� ão: aquele que vive se 
metendo em brigas. 
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2. De ue maneira a caracteri ação social eita elo autor se relaciona com 
as mudanças provocadas pela Revolução Industrial no Reino Unido?
A Revolução Industrial dividiu os homens em duas classes: operários e proprietários. Assim, a 
caracterização feita pelo autor mostra que as ruas também retratavam duas realidades opos-
tas: por um lado, o glamour e a rapidez da burguesia, preocupada com seus negócios; por 
outro, a miséria do povo, obrigado a se submeter a biscates para sobreviver. 

3. Considerando o que está sendo estudado no capítulo, explique em que 
medida a forma de organização do trabalho em uma sociedade determina 
a organização da vida social.
Ao dividir a sociedade em patrões e empregados, a sociedade industrial dividiu também a vida 
social e espacial das cidades. O texto de Poe mostra inúmeras diferenças entre a vida burgue-
sa e a vida das populações pobres. Ademais, o próprio espaço físico da cidade estava dividido. 
Dessa forma, pode-se concluir que, se a organização do trabalho obedecesse a outras regras, 
a realidade social seria diferente da descrita pelo autor.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
Após ler o relato de Roniwalter Jatobá,  do fi nal do século XX, na seção Narrativas, e o de Poe, do XIX, ambos 

a respeito da dinâmica de trabalho, chegou a hora de analisarmos como essa relação se dá no presente.

 Roteiro de trabalho
1. Escolha uma pessoa do seu entorno que possua uma rotina de trabalho para ser seu entrevistado ou sua 

entrevistada.

2. Elabore de tr s a cinco er untas a serem eitas uanto  rotina de trabal o dessa essoa  oc  ode er
guntar onde trabalha, que horários deve cumprir, se há vigilância no espaço de trabalho, se ela sente que 
seus direitos lhe são garantidos, entre outras questões possíveis. 

3. Anote as respostas e destaque as informações que achou mais pertinentes, seja por terem sido inesperadas, 
seja porque você as vê como as mais representativas das dinâmicas atuais.

4. Em seguida, crie uma cena fi ccional que comporte os elementos levantados por você. Crie um cenário, uma 
ação central a ser narrada, os personagens envolvidos e delimite um tempo para a situação transcorrer. Seu 
entrevistado pode ou não ser o protagonista dessa narrativa; afi nal, ele pode apenas servir de inspiração 
para seu texto. Por fi m, redija uma crônica, assim como as que leu neste capítulo, para expor através dela 
as dinâmicas atuais de trabalho.

Redigir uma crônica sobre a vida urbana da cidade em que o estudante mora, levando em consideração a forma 
de organização do trabalho predominante no local, tomando por base uma en-
trevista feita com um trabalhador, é uma boa oportunidade para desenvolver um 
trabalho interdisciplinar com a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
Conforme Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto Moura: 

[a crônica] situa-se entre o estilo jornalístico e literário. O cronista tem como ponto 
de partida a observação direta dos fatos do cotidiano, mas não os retrata como uma 
simples reportagem jornalística e sim procura emocionar o leitor, levando-o à reflexão 
sobre esses fatos. Ao mesmo tempo que a crônica tem o caráter transitório de um 
jornal, uma vez que nasceu dentro desse veículo de comunicação de massa, ela apre-
senta também um narrador (que é o próprio autor), personagens que se aproximam 
muito das pessoas da vida real, enredo, tempo e espaço. Na maioria dos casos, todos 
esses elementos são trabalhados numa linguagem poética. 

FARACO, C. E.; MOURA, F. M. Língua e literatura. 17. ed. São Paulo: Ática, 1997. p. 313.

É oportuno delimitar um limite máximo e mínimo de linhas, exigir ou não um 
título, defi nir se o texto será narrado em 1a ou 3a pessoa.

Para a avaliação, será preciso levar em conta não apenas os elementos que 
expressem as dinâmicas de trabalho do século XXI, mas também a capacidade 
criativa e a técnica narrativa adotada pelo estudante.

A habilidade EM13CHS103 será trabalhada nesta atividade através da siste-
matização de dados levantados nas entrevistas que serão feitas pelos estudantes. 
O objetivo é avaliar como o uso de novas tecnologias decorrentes da Revolução 
Industrial impactaram a comunidade que nos circunda. Ao criar uma narrativa, 

 A industrialização brasileira e o movimento operário
Até a década de 1880 pouco se pode falar da in-

dústria brasileira, pois ainda predominava uma econo-
mia assentada em latifúndios de produção de gêneros 
agrícolas para exportação, com a utilização de mão 
de obra abundante, importada e barata. Na Câmara 
dos Deputados se defendia a preservação da “vocação 
agrária” brasileira para justificar os subsídios à agricul-
tura e não à indústria. As importações podiam ser ta-
xadas, mas não as exportações, das quais dependiam 
os cafeicultores. Com uma possível industrialização, 
temia-se o esvaziamento do campo com transferência 
massiva de trabalhadores rurais para a cidade. Sem ca-
pital, sem a possibilidade de comprar máquinas por sua 
alta taxação e sem a presença do Estado como agente 
estimulador, a indústria ficava sem o impulso necessá-
rio à sua implementação. Os homens que dirigiam o 
Estado brasileiro, comumente representantes da cafei-
cultura e da agricultura em geral, viam o país, dentro 

da divisão internacional do trabalho, como produtor 
agrícola, exportador e, ao mesmo tempo, consumidor 
de produtos importados. Dessa forma, o crescimento 
da indústria estaria sempre condicionado ao desenvol-
vimento da economia do café.

Embora as primeiras tentativas de implementação 
de atividades industriais no Brasil tenham ocorrido 
na metade de século XIX, a única que obteve algum 
sucesso até 1880 foi a indústria chapeleira. Em 1852, 
havia 21 fábricas nacionais de chapéu. Em 1883, de-
pois da primeira crise de superprodução do café, a 
classe dirigente ressentiu-se da vulnerabilidade de uma 
nação assentada economicamente sobre um único 
produto. Nesse contexto, nas duas últimas décadas 
daquele século, houve aumento significativo de inves-
timentos industriais no país. Mas, sendo o motor da 
economia nacional, a cafeicultura estabelecia a dinâ-
mica do desenvolvimento da indústria, cujo capital era 

cambaleavam por entre a multidão, fitando a todos, suplicantemente, bem no rosto, como se em busca duma es-
perança de consolação, alguma esperança perdida; mocinhas humildes, de volta dum trabalho longo e tardio, para 
um lar sem alegria, e encolhendo-se, mais chorosas do que indignadas, diante das olhadelas dos rufiões, de cujo 
contato direto nem mesmo conseguiam esquivar-se; prostitutas de todas as espécies e de todas as idades, com a 
incontestável beleza, na primavera de sua feminilidade…; a simples criança de formas imaturas, mas, graças a uma 
longa camaradagem, versada nas espantosas galantarias de seu comércio, ardendo de raivosa ambição de alcançar 
posto igual ao das veteranas do vício; ébrios inumeráveis e indescritíveis, alguns esmolambados e remendados, 
cambaleando, desarticulados, com rostos cheios de equimoses e olhos aquosos; uns tantos, com as roupas inteiras, 
porém sujas…; além destes, vendedores de empadas, carregadores, carvoeiros, limpadores de chaminés, tocadores 
de realejo, exibidores de macacos, vendedores de modinhas, os que vendiam com os que cantavam, artífices es-
farrapados e operários exaustos de toda a casta, e todos cheios de uma vivacidade desordenada e barulhenta, que 
atormentava os ouvidos e levava aos olhos uma sensação dolorosa.

POE, Edgar Allan. O homem das multidões. Ficção completa, poesia e ensaios.  
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. p. 392-400.

Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Órfão aos dois anos, foi 
adotado por um rico comerciante que o levou para o Reino Unido, onde concluiu os estudos. 
Nos anos 1820 estudou línguas na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mas acabou por 
dedicar-se à literatura. Além de publicar seus primeiros poemas e contos nessa época, tornou-se 
editor de revistas literárias. Entre seus escritos mais conhecidos estão O crime da rua Morgue (1840) 
e O escaravelho de ouro (1841). Seus personagens frequentemente são inquietos e neuróticos; 
revelam aspectos do ser humano nem sempre presentes nas relações cotidianas. Assumem grande 
importância em sua obra a trama psicológica e o ambiente denso, tenso e imprevisível, no qual a 
morte e a fatalidade se fazem presentes. Por esse motivo, ele é conhecido como um dos “escritores 
malditos”. Faleceu em 1849.

 Roteiro de trabalho

1. Identifique os grupos sociais que foram mencionados por Edgar Allan Poe no texto e quais são as caracte-
rísticas de cada um.

2. De que maneira a caracterização social feita pelo autor se relaciona com as mudanças provocadas pela 
Revolução Industrial no Reino Unido?

3. Considerando o que está sendo estudado no capítulo, explique em que medida a forma de organização do 
trabalho em uma sociedade determina a organização da vida social.

75INDÚSTRIA E RESISTÊNCIA NA CIDADE  

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS202) 
Analisar e avaliar os impactos das 
tecnologias na estruturação e nas 
dinâmicas de grupos, povos e socie-
dades contemporâneos (fluxos popu-
lacionais, financeiros, de mercadorias, 
de informações, de valores éticos e 
culturais etc.), bem como suas interfe-
rências nas decisões políticas, sociais, 
ambientais, econômicas e culturais.
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o estudante poderá analisar as infl uências políticas, culturais e até ambientais que produziram e foram produzidas 
por essa modernização, empregando, assim, a habilidade EM13CHS202.

  A industrialização brasileira e o 
movimento operário
O movimento operário no Brasil se deu de modo fragmentado e sempre conec-

tado a outras demandas que não apenas os direitos trabalhistas. O tenentismo, a 
e olta da acina  a re e eral de  e at  o mo imento modernista odem 

ser interpretados sob a óptica da industrialização. 
Os entraves sociais e econômicos que impediam os ideais positivistas do exér-

cito, as reformas urbanas necessárias para escoamento da produção, as misérias 
e exclusões sociais, tudo isso foram desdobramentos das diversas tentativas de 
industrialização do país que, por sua vez, motivaram muitos movimentos.

Os relatos do historiador Nicolau Sevcenko são bons ilustrativos dessas revoltas, 
e um deles é explorado na sequência (ver também recomendação nas Referências 
bibliográfi cas complementares).
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  As condições de trabalho e o 
movimento operário no Brasil
Sobre a greve geral de 1917, Nicolau Sevcenko escreveu:

A escalada sufocante do custo de vida, convergindo com a ampliação dos inves-
timentos industriais e a interrupção do fluxo imigratório, reforçou a capacidade de 
organização, reivindicação e negociação dos operários, levando empresários e auto-
ridades a recorrerem mais aberta e completamente à violência policial como recurso 
fundamental de contenção. A equação explosiva que assim se armou irrompeu num 
conflito urbano da mais extrema gravidade em julho de 1917, quando a polícia matou 
um operário grevista ao reprimir uma manifestação de têxteis por melhores salários. 
A passagem do cortejo fúnebre pela cidade arrebatou as multidões operárias, de-
sencadeando uma greve geral, com a adesão de mais de 45 mil trabalhadores que, 
premidos pela polícia, se amotinaram e assumiram o espaço público por vários dias.

SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 142.
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 PARE e PENSE

1. Que diferenças podem ser percebidas entre o processo de industrialização no 
Brasil e nos países europeus? O que justifi caria essas diferenças?
No Brasil, a industrialização teve diversos surtos até conseguir de fato se manter. Isso porque 
estava sempre associada ao setor agrário e, com baixos investimentos financeiros, destinava-se 
a uma indústria de uso de baixa tecnologia. Assim, nossas indústrias de base demoraram a ser 
instaladas, retardando o processo.

2. Quais eram as reivindicações do movimento operário no Brasil? Como as ideias 
anarquistas infl uenciaram os movimentos reivindicatórios?
O movimento exigia salários mais justos, melhores condições de trabalho e redução da jornada. As 
ideias anarquistas ajudaram o desenvolvimento dos protestos, pois pregavam a desburocratização 
do Estado, através de decisões tomadas pelos sindicatos. 

  As condições de trabalho e o movimento  
operário no Brasil
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 � Grevistas descem a Ladeira do Carmo, no bairro do Brás, em São Paulo (SP), durante a greve geral de 1917.

As condições de trabalho nas fábricas brasileiras 
também eram precárias: os salários eram miseráveis, 
os castigos físicos admitidos e as jornadas de trabalho 
se estendiam até 14 horas por dia.

Nos últimos anos do século XIX já havia associa-
ções de trabalhadores no Brasil. Eram denominadas 
mutualistas, de ajuda mútua, e haviam sido criadas 
sob a influência de ideias de anarquistas como Pier-
re-Joseph Proudhon (1809-1865). Mas foi nos pri-
meiros anos do século XX que surgiram associações 
mais consistentes de trabalhadores, organizadas e in-
teressadas em movimentos reivindicatórios. Em 1906, 
ocorreu o Primeiro Congresso Nacional dos Tra-
balhadores, depois do qual se tornou mais comum a 
utilização do termo sindicato, definido como o meio 
pelo qual se realiza a resistência aos patrões. Muitas 
organizações operárias reuniam profissionais de mes-
mo setor ou mesma atividade profissional. Formaram-
-se, então, as associações dos gráficos, dos ferreiros, 
dos vidreiros, dos tecelões etc. Havia ainda as uniões 
gerais, que reuniam várias dessas associações. Em 
1908, os sindicalistas de orientação anarquista, os 
chamados anarcossindicalistas, fundaram a Confe-
deração Operária Brasileira (COB), que tinha por 
objetivo organizar greves e mobilizações de trabalha-
dores de diversas categorias em protesto contra a so-
ciedade capitalista.

Os anarcossindicalistas tiveram presença marcante 
na formação do movimento operário brasileiro. Objeti-
vavam a superação do capitalismo e do Estado, critica-
vam a burocracia governamental e propunham, em seu 
lugar, a organização de assembleias de trabalhadores 
para a tomada de decisões fundamentais. Como forma 
de atuação sindical, defendiam a realização de greves, 
protestos públicos, redução do ritmo de trabalho, boi-
cote da produção, enfim, utilizavam todos os meios pos- 
síveis de mobilização contra o patronato. O crescen-
te número de greves deveria conduzir o país a uma ou 
mais greves gerais, e estas seriam o ponto de partida das 
transformações e da superação da sociedade capitalista. 
Muitos operários imigrantes europeus aderiram a essa 
corrente depois de suas expectativas de ascensão social 
na América serem frustradas.

Havia ainda, nessas primeiras iniciativas de organiza-
ção operária no Brasil, as correntes socialista e trabalhis-
ta. Enquanto os adeptos do socialismo não acreditavam 
que o movimento sindical fosse a mola propulsora da 
transformação da sociedade, os trabalhistas defendiam 
a ampliação dos direitos dos trabalhadores e melhores 
condições de trabalho sem a organização de greves ou 
movimentos de protesto. Exigiam maior proteção do Es-
tado e não defendiam mudanças na ordem social. Os 
socialistas tiveram participação importante em alguns 
setores específicos, como entre os têxteis em São Paulo.
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Entre os anos 1900 e 1920 eclodiram várias gre-
ves no Brasil que reivindicavam menor jornada de 
trabalho, melhores condições de trabalho e maio-
res salários. Mais de 500 imigrantes foram expulsos 
por envolvimento nessas mobilizações. No primeiro 
semestre de 1917, ocorreram greves simultâneas no 
Rio de Janeiro, exigindo ganhos salariais mais justos 
e condições de trabalho mais dignas. Em junho do 
mesmo ano, trabalhadores das indústrias têxteis e de 
outros setores de São Paulo entraram em greve sem 
haver unificação do movimento. Grevistas e polícia se 
confrontaram em inúmeras ocasiões e em uma delas 
foi morto o sapateiro José Iñeguez Martinez. Após 
esse acontecimento, deflagrou-se uma greve geral 
preparada pelo Comitê de Defesa Proletária. Entre 
suas reivindicações, estavam aumentos salariais, jor-
nada de oito horas, libertação dos grevistas presos e 
direito de associação. Parte dessa pauta foi atendida 
e a greve encerrada depois de votação em assembleia 
realizada em 16 de julho. Em seguida, iniciou-se uma 
greve do mesmo tipo no Rio de Janeiro, reunindo 
quase todas as categorias.

No período que se seguiu a 1917 e durante toda 
a década de 1920, o organização operária tornou-se 
mais consistente. Muitas greves ocorreram, especial-
mente sob a liderança anarcossindicalista. Buscou-se 
obstruir a atuação sindical autônoma por meio da de-
missão de empregados sindicalizados, do fechamento 
de jornais operários, da destruição de sedes de sindi-
catos, entre outras medidas. Durante o governo de 

Washington Luís, em 1927, foi aprovada a Lei Celera-
da, que, a pretexto de combater o comunismo, limi-
tou a liberdade de expressão, censurando a imprensa 
e controlando a atividade dos sindicalistas. 

Em 1930, após um golpe de Estado, Getúlio Vargas 
assumiu a presidência do país e destruiu a estrutura 
sindical autônoma. Instituiu-se uma nova forma de or-
ganização sindical, dessa vez com grande controle do 
Estado. Por isso, entre outros motivos, foi criado no 
mesmo ano o Ministério do Trabalho, Indústria e Co-
mércio. A intervenção do Estado nos sindicatos mar-
cou a organização operária brasileira das décadas se-
guintes, e a autonomia sindical foi recuperada apenas 
anos mais tarde.

PARE e PENSE

1. Que diferenças podem ser percebidas entre 
o processo de industrialização no Brasil e nos 
países europeus? O que justifi caria essas di-
ferenças?

2. Quais eram as reivindicações do movimento 
operário no Brasil? Como as ideias anarquis-
tas infl uenciaram os movimentos reivindica-
tórios?
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PESQUISA
Vamos investigar as condições de trabalho na indústria brasileira no século XX e na atualidade. Para isso, utili-

zaremos o depoimento de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham em uma indústria diretamente na esfera 
produtiva. 

A proposta é avaliar como se organizava a indústria no passado e comparar com o que ocorre no presente, 
fazendo uma leitura crítica das condições de trabalho às quais essas pessoas estavam ou estão submetidas. Sigam 
as orientações propostas no Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Organizem-se em grupos para defi nir quem serão os entrevistados. Vocês também podem recorrer a en-
trevistas já realizadas como as que podem ser encontradas no Museu da Pessoa, em cujo acervo há uma 
coleção dedicada ao tema da indústria brasileira. (Disponível em: https://acervo.museudapessoa.org/pt/
conteudo/colecao/industria-brasileira-um-seculo-em-uma-colecao-103875. Acesso em: 14 ago. 2020.) 
Além disso, podem verifi car se há familiares e outras pessoas que trabalharam ou trabalham diretamente 
na produção industrial. 

2. Vamos primeiro defi nir o roteiro de perguntas a serem feitas. Se o objetivo é fazer uma leitura crítica das 
condições de trabalho na indústria no presente e no passado, é preciso pensar em questões que ajudem 
a cumprir esse objetivo. Elaborem-nas e discutam com o professor para verifi car se é possível fazer outras 
perguntas ou melhorar a formulação das que produziram. Utilize como ponto de partida as lutas empreen-
didas pelos trabalhadores para que as difi culdades vividas no trabalho fossem superadas. 

3. Defi nam os entrevistados. Será necessário buscar pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo algumas 
que ainda estejam trabalhando na indústria. 
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 A industrialização brasileira e o movimento operário
Até a década de 1880 pouco se pode falar da in-

dústria brasileira, pois ainda predominava uma econo-
mia assentada em latifúndios de produção de gêneros 
agrícolas para exportação, com a utilização de mão 
de obra abundante, importada e barata. Na Câmara 
dos Deputados se defendia a preservação da “vocação 
agrária” brasileira para justificar os subsídios à agricul-
tura e não à indústria. As importações podiam ser ta-
xadas, mas não as exportações, das quais dependiam 
os cafeicultores. Com uma possível industrialização, 
temia-se o esvaziamento do campo com transferência 
massiva de trabalhadores rurais para a cidade. Sem ca-
pital, sem a possibilidade de comprar máquinas por sua 
alta taxação e sem a presença do Estado como agente 
estimulador, a indústria ficava sem o impulso necessá-
rio à sua implementação. Os homens que dirigiam o 
Estado brasileiro, comumente representantes da cafei-
cultura e da agricultura em geral, viam o país, dentro 

da divisão internacional do trabalho, como produtor 
agrícola, exportador e, ao mesmo tempo, consumidor 
de produtos importados. Dessa forma, o crescimento 
da indústria estaria sempre condicionado ao desenvol-
vimento da economia do café.

Embora as primeiras tentativas de implementação 
de atividades industriais no Brasil tenham ocorrido 
na metade de século XIX, a única que obteve algum 
sucesso até 1880 foi a indústria chapeleira. Em 1852, 
havia 21 fábricas nacionais de chapéu. Em 1883, de-
pois da primeira crise de superprodução do café, a 
classe dirigente ressentiu-se da vulnerabilidade de uma 
nação assentada economicamente sobre um único 
produto. Nesse contexto, nas duas últimas décadas 
daquele século, houve aumento significativo de inves-
timentos industriais no país. Mas, sendo o motor da 
economia nacional, a cafeicultura estabelecia a dinâ-
mica do desenvolvimento da indústria, cujo capital era 

cambaleavam por entre a multidão, fitando a todos, suplicantemente, bem no rosto, como se em busca duma es-
perança de consolação, alguma esperança perdida; mocinhas humildes, de volta dum trabalho longo e tardio, para 
um lar sem alegria, e encolhendo-se, mais chorosas do que indignadas, diante das olhadelas dos rufiões, de cujo 
contato direto nem mesmo conseguiam esquivar-se; prostitutas de todas as espécies e de todas as idades, com a 
incontestável beleza, na primavera de sua feminilidade…; a simples criança de formas imaturas, mas, graças a uma 
longa camaradagem, versada nas espantosas galantarias de seu comércio, ardendo de raivosa ambição de alcançar 
posto igual ao das veteranas do vício; ébrios inumeráveis e indescritíveis, alguns esmolambados e remendados, 
cambaleando, desarticulados, com rostos cheios de equimoses e olhos aquosos; uns tantos, com as roupas inteiras, 
porém sujas…; além destes, vendedores de empadas, carregadores, carvoeiros, limpadores de chaminés, tocadores 
de realejo, exibidores de macacos, vendedores de modinhas, os que vendiam com os que cantavam, artífices es-
farrapados e operários exaustos de toda a casta, e todos cheios de uma vivacidade desordenada e barulhenta, que 
atormentava os ouvidos e levava aos olhos uma sensação dolorosa.

POE, Edgar Allan. O homem das multidões. Ficção completa, poesia e ensaios.  
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. p. 392-400.

Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Órfão aos dois anos, foi 
adotado por um rico comerciante que o levou para o Reino Unido, onde concluiu os estudos. 
Nos anos 1820 estudou línguas na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mas acabou por 
dedicar-se à literatura. Além de publicar seus primeiros poemas e contos nessa época, tornou-se 
editor de revistas literárias. Entre seus escritos mais conhecidos estão O crime da rua Morgue (1840) 
e O escaravelho de ouro (1841). Seus personagens frequentemente são inquietos e neuróticos; 
revelam aspectos do ser humano nem sempre presentes nas relações cotidianas. Assumem grande 
importância em sua obra a trama psicológica e o ambiente denso, tenso e imprevisível, no qual a 
morte e a fatalidade se fazem presentes. Por esse motivo, ele é conhecido como um dos “escritores 
malditos”. Faleceu em 1849.

 Roteiro de trabalho

1. Identifique os grupos sociais que foram mencionados por Edgar Allan Poe no texto e quais são as caracte-
rísticas de cada um.

2. De que maneira a caracterização social feita pelo autor se relaciona com as mudanças provocadas pela 
Revolução Industrial no Reino Unido?

3. Considerando o que está sendo estudado no capítulo, explique em que medida a forma de organização do 
trabalho em uma sociedade determina a organização da vida social.
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206 Capítulo 3

PESQUISA
Esta atividade tem como objetivo comparar 

a atividade industrial brasileira de décadas dife-
rentes, com a preocupação de avaliar não só as 
evoluções tecnológicas, mas também como os 
direitos trabalhistas foram impactados.

Os estudantes podem ser orientados a entre-
vistar pessoas de seu próprio entorno. Funcioná-
rios do colégio podem ter tido passagem pela in-
dústria, assim como os familiares dos estudantes, 
vizinhos ou amigos da família. 

As questões precisam abordar a rotina de um 
trabalho fabril, como horários de serviço, modo 
de locomoção para chegar lá, existência ou não de fi scalização, casos de acidente 
de trabalho, responsabilidades do funcionário, nível de escolarização que deve ter 
e até seus rendimentos. Os entrevistados podem ainda ser convidados a narrar 
um dia comum de trabalho, para deixar a rotina mais vívida para os estudantes. 

Na avaliação, deve-se levar em conta: a pertinência das perguntas formuladas; 
a maneira como as entrevistas foram conduzidas, de modo a conseguir extrair dos 
entrevistados detalhes nas explicações; a análise das respostas como forma de in-

terpretar a dinâmica de trabalho; as hipóteses construídas acerca das modifi cações dessa dinâmica com o tempo; e a 
capacidade de se articular em uma fala pública, ao apresentar o resultado aos colegas.

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida pelos estudantes nessa atividade quando da elaboração de hipóte-
ses acerca do ganho ou da perda dos direitos trabalhistas, no contexto da indústria brasileira ao longo de décadas. 
Os dados levantados pelas entrevistas serão sistematizados e analisados de modo a servirem de fonte documental, 
para melhorar a capacidade crítica dos estudantes.

A atividade também mobilizará a habilidade EM13CHS404, por intermédio da análise de entrevistas de funcio-
nários de indústrias, para estudar as relações de trabalho no Brasil nas últimas décadas. Os impactos tecnológicos 
serão fonte de discussão para que o estudante melhor compreenda o uso desse recurso em seu próprio cotidiano.
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  POLUIÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE DE VIDA
Apesar de ter trazido consideráveis impactos positivos na vida humana, a 

tecnologia usada pela indústria também pode ser nociva. Com o aumento do 
consumismo e, logo, da atividade industrial para supri-lo, o descarte de lixo do-
méstico aumenta, assim como de resíduos das fábricas; também mais combus-
tível é consumido e fontes energéticas são esgotadas. Assim, percebe-se que os 
desdobramentos da Revolução Industrial são vastos e, muitas vezes, prejudiciais. 

E eles não passam despercebidos na rotina humana. Aumento dos problemas 
respiratórios, intoxicação alimentar e mutações genéticas são alguns exemplos de 
como a qualidade de vida pode ser prejudicada pela indústria.
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 PARE e PENSE

1. Quais são as vantagens dos sistemas de produção limpa? Explique por que eles seriam uma alternativa para 
eliminar ou minimizar os impactos ambientais.
Os sistemas de produção limpa são atóxicos, eficientes no uso da energia e utilizam materiais renováveis, mantendo a viabilidade dos ecos-
sistemas e minimizando os impactos sobre o meio ambiente. Eles oferecem, assim, inúmeras vantagens, como o baixo consumo de energia, a 
produção de mercadorias reutilizáveis e a baixa emissão de poluentes. 

2. Qual a relação entre a dinâmica das cadeias alimentares terrestres e aquáticas e a contaminação dos seres vivos por 
poluentes industriais? Use um exemplo hipotético para explicar como o ser humano está envolvido nessa situação.
Com o descarte inadequado de resíduos químicos advindos das indústrias, a água e o solo são contaminados. Os animais e plantas que ser-
vem de alimentos aos humanos, ao entrar em contato com esses ambientes poluídos, serão afetados. Com a ingestão desses alimentos, os 
serem humanos serão contaminados com a poluição industrial. 

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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Entre os anos 1900 e 1920 eclodiram várias gre-
ves no Brasil que reivindicavam menor jornada de 
trabalho, melhores condições de trabalho e maio-
res salários. Mais de 500 imigrantes foram expulsos 
por envolvimento nessas mobilizações. No primeiro 
semestre de 1917, ocorreram greves simultâneas no 
Rio de Janeiro, exigindo ganhos salariais mais justos 
e condições de trabalho mais dignas. Em junho do 
mesmo ano, trabalhadores das indústrias têxteis e de 
outros setores de São Paulo entraram em greve sem 
haver unificação do movimento. Grevistas e polícia se 
confrontaram em inúmeras ocasiões e em uma delas 
foi morto o sapateiro José Iñeguez Martinez. Após 
esse acontecimento, deflagrou-se uma greve geral 
preparada pelo Comitê de Defesa Proletária. Entre 
suas reivindicações, estavam aumentos salariais, jor-
nada de oito horas, libertação dos grevistas presos e 
direito de associação. Parte dessa pauta foi atendida 
e a greve encerrada depois de votação em assembleia 
realizada em 16 de julho. Em seguida, iniciou-se uma 
greve do mesmo tipo no Rio de Janeiro, reunindo 
quase todas as categorias.

No período que se seguiu a 1917 e durante toda 
a década de 1920, o organização operária tornou-se 
mais consistente. Muitas greves ocorreram, especial-
mente sob a liderança anarcossindicalista. Buscou-se 
obstruir a atuação sindical autônoma por meio da de-
missão de empregados sindicalizados, do fechamento 
de jornais operários, da destruição de sedes de sindi-
catos, entre outras medidas. Durante o governo de 

Washington Luís, em 1927, foi aprovada a Lei Celera-
da, que, a pretexto de combater o comunismo, limi-
tou a liberdade de expressão, censurando a imprensa 
e controlando a atividade dos sindicalistas. 

Em 1930, após um golpe de Estado, Getúlio Vargas 
assumiu a presidência do país e destruiu a estrutura 
sindical autônoma. Instituiu-se uma nova forma de or-
ganização sindical, dessa vez com grande controle do 
Estado. Por isso, entre outros motivos, foi criado no 
mesmo ano o Ministério do Trabalho, Indústria e Co-
mércio. A intervenção do Estado nos sindicatos mar-
cou a organização operária brasileira das décadas se-
guintes, e a autonomia sindical foi recuperada apenas 
anos mais tarde.

PARE e PENSE

1. Que diferenças podem ser percebidas entre 
o processo de industrialização no Brasil e nos 
países europeus? O que justifi caria essas di-
ferenças?

2. Quais eram as reivindicações do movimento 
operário no Brasil? Como as ideias anarquis-
tas infl uenciaram os movimentos reivindica-
tórios?
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PESQUISA
Vamos investigar as condições de trabalho na indústria brasileira no século XX e na atualidade. Para isso, utili-

zaremos o depoimento de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham em uma indústria diretamente na esfera 
produtiva. 

A proposta é avaliar como se organizava a indústria no passado e comparar com o que ocorre no presente, 
fazendo uma leitura crítica das condições de trabalho às quais essas pessoas estavam ou estão submetidas. Sigam 
as orientações propostas no Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Organizem-se em grupos para defi nir quem serão os entrevistados. Vocês também podem recorrer a en-
trevistas já realizadas como as que podem ser encontradas no Museu da Pessoa, em cujo acervo há uma 
coleção dedicada ao tema da indústria brasileira. (Disponível em: https://acervo.museudapessoa.org/pt/
conteudo/colecao/industria-brasileira-um-seculo-em-uma-colecao-103875. Acesso em: 14 ago. 2020.) 
Além disso, podem verifi car se há familiares e outras pessoas que trabalharam ou trabalham diretamente 
na produção industrial. 

2. Vamos primeiro defi nir o roteiro de perguntas a serem feitas. Se o objetivo é fazer uma leitura crítica das 
condições de trabalho na indústria no presente e no passado, é preciso pensar em questões que ajudem 
a cumprir esse objetivo. Elaborem-nas e discutam com o professor para verifi car se é possível fazer outras 
perguntas ou melhorar a formulação das que produziram. Utilize como ponto de partida as lutas empreen-
didas pelos trabalhadores para que as difi culdades vividas no trabalho fossem superadas. 

3. Defi nam os entrevistados. Será necessário buscar pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo algumas 
que ainda estejam trabalhando na indústria. 
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 POLUIÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE DE VIDA
Os sistemas de produção industrial e suas tecnolo-

gias exigem o consumo de enormes quantidades de 
matéria-prima, energia e água. Geralmente são sis-
temas lineares, isto é, não reaproveitam os recursos 
utilizados, além de gerarem grandes volumes de sub-
produtos nocivos à saúde dos seres vivos. Adicional-
mente, os sistemas de eliminação, tratamento e desti-
nação dos resíduos, em particular dos perigosos, são 
inadequados, o que causa graves desequilíbrios nos 
ecossistemas e se configura em uma ameaça direta à 
saúde das populações.

Um exemplo de danos provocados à saúde huma-
na em consequência de atividades industriais ocorreu 
até a década de 1980 em Cubatão (SP), quando diver-
sos trabalhadores tiveram problemas de saúde rela-
cionados ao contato com percloroetileno, substância 
utilizada como desengraxante na lavagem de peças 
e na manutenção de máquinas e que pode provocar 
descamação crônica, rachaduras e feridas na pele. 

Outro caso que ilustra os efeitos da poluição in-
dustrial sobre a saúde das pessoas e dos ecossiste-
mas ocorreu em 1956, na cidade de Minamata, Ja-
pão, quando 56 pessoas residentes nas vizinhanças 
da baía de Minamata apresentaram graves disfunções 
do sistema nervoso. Na época, cristais de mercúrio 
orgânico foram encontrados em dejetos industriais 
despejados em um rio que desaguava no mar, princi-
pal fonte de alimento para as comunidades da região. 
Constatou-se que a fauna marinha havia sido intoxi-
cada e, por intermédio da comida, o metal altamente 
tóxico atingiu os seres humanos.

O despejo de resíduos das indústrias metalúrgicas, 
de tintas e de plástico PVC, entre outras, é a principal 
causa de contaminação das águas dos rios com me-
tais pesados. Essas indústrias fazem uso de mercúrio 
e outros metais em suas linhas de produção e parte 
deles é lançada nos cursos de água. Dessa forma, os 
metais pesados podem alcançar o mar, onde são ab-
sorvidos por animais e vegetais ou se depositam no 

leito oceânico. Os metais contidos nos tecidos dos or-
ganismos que morrem se acumulam como sedimen-
tos e passam a representar um estoque permanente 
de contaminação para a vida aquática.

A maioria dos seres vivos só precisa de alguns pou-
cos metais e em doses muito pequenas, como é o 
caso do ferro, constituinte da hemoglobina. Quando 
ultrapassam determinadas concentrações, esses me-
tais tornam-se tóxicos e perigosos para a saúde. Já 
os metais pesados, como o mercúrio, não desempe-
nham nenhuma função no organismo dos seres vivos, 
e sua presença é prejudicial em qualquer concentra-
ção, mesmo que reduzida.

Casos de contaminação humana decorrentes de 
atividade industrial, como os de Cubatão e Minama-
ta, revelam que a vulnerabilidade às substâncias não 
está restrita aos trabalhadores que lidam diretamente 
com elas, mas se estende à comunidade e ao ecossis-
tema como um todo.

Outro desdobramento da atividade industrial é 
a poluição do ar, que representa uma das mais gra-
ves ameaças à qualidade de vida dos seres humanos, 
especialmente em regiões urbanas. Poluentes como 
o monóxido de carbono (CO), o dióxido de enxofre 
(SO2), o dióxido de nitrogênio (NO2), os hidrocarbone-
tos e alguns materiais particulados em suspensão têm 
efeitos prejudiciais à saúde humana. 

Uma das principais fontes de emissão do monóxi-
do de carbono são os automóveis a gasolina. Efeitos 
de alcance global também podem ser constatados. A 
ocorrência de chuva ácida, a destruição da camada 
de ozônio e o agravamento do efeito estufa são fe-
nômenos que denotam a gravidade da situação na 
atualidade.

Os governos, tradicionalmente, enfrentam o pro-
blema ambiental estabelecendo níveis máximos de 
poluição admissíveis para a água, o ar e o solo. As 
indústrias reagem instalando equipamentos para que 
se mantenham nos níveis determinados. No entanto, 
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4. Façam o agendamento dos horários de entrevista com os convidados e expliquem os objetivos do trabalho. 
Informe que ele ou ela poderão manter a identidade em sigilo, se assim preferirem. Vocês podem utilizar 
um gravador ou um smartphone para gravar a entrevista e depois poder ouvir novamente para analisar as 
respostas. 

5. Depois de realizadas as entrevistas, montem uma tabela com cada uma das perguntas na linha e cada um 
dos entrevistados na coluna. Escutem as entrevistas mais uma vez e preencham a tabela com uma síntese 
das informações de modo a responder a cada uma das perguntas formuladas. 

6. Em seguida, analisem as respostas de todos os entrevistados e listem as semelhanças e as diferenças entre 
elas. Por fim, criem um relatório de pesquisa que deve conter todas as descobertas feitas sobre as condições 
de trabalho na indústria no presente e no passado. Para complementar o relatório, usem trechos de falas 
dos entrevistados que comprovem a interpretação que vocês fizeram dos dados.

7. Em uma roda de conversa com toda a turma, cada grupo deve apresentar oralmente os resultados da sua pes-
quisa. Para essa apresentação, organizem previamente o que será falado e planejem um tempo de apresenta-
ção de cerca de 5 minutos. Se possível, utilizem imagens ou painéis com informações para ilustrar o trabalho. 
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O estudante pode ser orientado a percorrer a cadeia alimentar de maneira inversa: pensar nos 
seus hábitos alimentares, depois nas condições de produção desses alimentos para, então, 
chegar à contaminação.

3 . De que forma você pode contribuir, tanto individualmente como em grupo, 
para reduz ir a degradaçã o ambiental decorrente de atividade industrial?
Esta questão pode dar início a uma reflexão mais profunda sobre a atuação da sociedade civil 
organizada no combate à degradação do meio ambiente, especialmente a poluição industrial das 
águas e do ar. Os estudantes podem ser incentivados a identificar quais são as principais fontes 
poluidoras na região onde vivem e de que modo organizações sociais e ambientalistas têm se po-
sicionado sobre o problema. Assim,  a turma pode ter mais subsídios para reconhecer o problema 
e propor ações, eventualmente coordenadas com outros grupos e organizações.
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A atividade propõe uma refl  ex ã o sobre trabalho infantil com base na defi  niçã o 

do conceito e dos dados apresentados pela O rganiz açã o I nternacional do Trabalho 
(O I T), uma agê ncia multilateral das N ações Unidas (O N U) responsá vel pela elabo-
raçã o e fi  scaliz açã o de normas internacionais das relações de trabalho, aprovadas 
em convenções dos países membros. O s dados apresentados na tabela “O  traba-
lho infantil no Brasil em 2016”  pode ser mais bem aproveitado se os estudantes 
analisarem coletivamente cada uma das informações propostas. O  objetivo da ati-
vidade é conectar esses dados com a realidade vivida pelos estudantes;  por isso, é 
importante que a estatística seja interpretada à  luz  das observações e vivê ncias da 
turma. P ode ser necessá rio planejar um período para que os estudantes observem 
e investiguem o tema com mais atençã o, conversando com lideranças comunitá rias, 
outros professores e os representantes dos conselhos em defesa dos direitos da 
criança e do adolescente do município ou bairro onde vivem. 

A habilidade E M 1 3 C H S 1 0 1  é trabalhada nesta atividade por meio da aná li-
se de imagens de diferentes épocas quanto à  industrializ açã o. Espera-se que o 
estudante identifi  que permanê ncias e modifi  cações nesse processo ao longo do 
desenvolvimento humano. 

P or sua vez , a comparaçã o de dois momentos histó ricos distintos a respeito 
das dinâ micas de trabalho em indú strias mobiliz ará a habilidade E M 1 3 C H S 4 0 4 . 
O  estudante poderá  melhor compreender a infl  uê ncia da tecnologia na produçã o 
e nas relações empregatícias.
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Considerando as informações fornecidas e levando em conta a realidade em 

que você  vive:

1 .  É  possível identifi  car a ocorrê ncia de trabalho infantil no município ou 
regiã o em que você v ive?
Pode ser necessário incentivar os estudantes a observarem de forma mais sistemática a co-
munidade onde vivem, pois, nem sempre o trabalho infantil aparece de forma mais explícita. 
Pode se definir alguns dias para que eles tragam informações novas a partir da observação 
atenta ou mesmo de entrevistas.

2 . Se sim, em quais atividades?
Resposta depende da realidade local, mas é muito comum que crianças trabalhem em com-
panhia dos pais ou de outros adultos na prestação de serviços e atividades comerciais, como vendedores ambulantes, balconistas de 
pequenos estabelecimentos, " guardadores de carros"  e outras funções de baixa remuneração, ou nas atividades agrícolas.

3 . P esquise se há instituições ou instâ ncias do poder pú blico que atuem na proibiçã o do trabalho infantil e na 
puniçã o de quem faz  uso dele.
Os estudantes podem ser incentivados a pesquisar sobre o tema, mas caso não conheçam, é importante apontar que existe uma rede na-
cional em defesa dos direitos da criança e do adolescente, formada por vários órgãos independentes, mas interligados, como o Conselho 
M unicipal dos D ireitos da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, a defensoria e o ministério público e os Centros de Referência 
da Assistência Social. No entanto, não é em todas as localidades que estes órgãos funcionam conforme a prescrição da lei, por isso, é 
importante que os estudantes verifiquem a situação na sua localidade.

a contínua degradaçã o do ambiente é prova de que 
essa conduta tem falhas graves. Em primeiro lugar, 
ela supõe que o ambiente possa tolerar algum nível 
de poluiçã o sem se alterar, o que é equivocado. Além 
disso, como á gua, ar e solo, em geral, sã o regulamen-
tados por autoridades diferentes, essa fragmentaçã o 
apenas provoca o despejo de substâ ncias tó x icas em 
outro ambiente.

Considerando o crescimento da atividade indus-
trial e a necessidade de atender a um nú mero cada 
vez  maior de pessoas, usar racionalmente os recursos 
naturais e diminuir o impacto da atividade industrial 
é imprescindível. I sso implica buscar caminhos alter-
nativos de energia e mudar há bitos de consumo de 
bilhões de pessoas.

É  possível levar esses itens em consideraçã o e atuar 
de forma sustentá vel, isto é, usando com eficiê ncia 
os recursos disponíveis e garantindo a preservaçã o 
da biodiversidade. P ara isso, antes de mais nada, é 

� Có rrego poluído com resíduos industriais. Santa Maria (RS), 2014.
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fundamental questionar a necessidade real dos pro-
dutos e procurar outras formas de satisfaz ê -las ou de 
reduz ir o consumo. Também é de suma importâ ncia 
mudar o enfoque dado aos problemas ambientais: é 
mais barato e eficiente prevenir danos à  saú de e ao 
ambiente do que tentar controlá -los ou corrigi-los. 
Assim, a prevençã o da poluiçã o deveria substituir seu 
controle.

O s chamados sistemas de produçã o limpa consti-
tuem uma alternativa interessante aos atuais sistemas 
produtivos: sã o ató x icos e eficientes no uso de ener-
gia, utiliz am materiais renová veis, reaproveitá veis e 
ex traídos de modo a manter a viabilidade dos ecossis-
temas ou dos materiais nã o renová veis, mas que sã o 
passíveis de reprocessamento de forma nã o tó x ica e 
a baix o consumo energético. Acima de tudo, os siste-
mas de produçã o limpa nã o sã o poluentes e geram 
produtos durá veis e reutiliz á veis.

A indú stria nã o pode mais objetivar unicamente 
a minimiz açã o dos custos de produçã o. 
Deve desenvolver estratégias de redu-
çã o da quantidade de materiais con-
sumidos, favorecendo o uso daqueles 
reciclá veis ou renová veis, deve optar 
por materiais mais durá veis, a fim de re-
duz ir o volume de resíduos produz idos, 
evitando materiais perigosos e incenti-
vando a reciclagem e a reutiliz açã o. Em 
suma, é necessá rio levar em conta os 
custos ambientais, sociais e econô micos 
do esgotamento de recursos e da gera-
çã o de resíduos decorrentes da ativida-
de industrial.
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1 .  Q u ais  s ã o  as  v ant age ns  d o s  s is -
t e m as  d e  p r o d u ç ã o  l im p a?  E x -
p l iq u e  p o r  q u e  e l e s  s e r iam  u m a 
al t e r nat iv a p ar a e l im inar  o u  m i-
nim iz ar  o s  im p ac t o s  am b ie nt ais .

2 .  Q u al  é  a r e l aç ã o  e nt r e  a d inâ -
m ic a d as  c ad e ias  al im e nt ar e s  
t e r r e s t r e s  e  aq u át ic as  e  a c o n-
t am inaç ã o  d o s  s e r e s  v iv o s  p o r  
p o l u e nt e s  ind u s t r iais ?  U s e  u m  
e x e m p l o  h ip o t é t ic o  p ar a e x p l ic ar  
c o m o  o  s e r  h u m ano  e s t á e nv o l -
v id o  ne s s a s it u aç ã o .

3 .  D e  q u e  f o r m a v o c ê  p o d e  c o n-
t r ib u ir ,  t ant o  ind iv id u al m e nt e  
c o m o  e m  gr u p o ,  p ar a r e d u z ir  
a d e gr ad aç ã o  am b ie nt al  d e c o r -
r e nt e  d a at iv id ad e  ind u s t r ial ?  
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A O rganiz açã o I nternacional do Trabalho (O I T) possui um conjunto de convenções internacionais acordadas 
entre os países-membros para regular os direitos dos trabalhadores. Um dos temas regulamentados pela instituiçã o 
é o trabalho infantil, tã o presente na Europa no início do processo de industrializ açã o. Em que medida o trabalho 
infantil ainda está  presente em nossa sociedade?  Vamos, primeiro, conhecer como a O I T define trabalho infantil.
Em seguida, responda à s questões do R o teiro  d e trab al h o .

É considerado trabalho infantil o trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima de admissão 
ao emprego/ trabalho estabelecida no país;

Os trabalhos perigosos são considerados como Piores Forma de T rabalho Infantil e não devem ser realizados por 
crianças e adolescentes abaixo de 18  anos. Caracteriza-se como trabalho perigoso as atividades que por sua natureza, ou 
pelas condições em que se realizam, colocam em perigo o bem-estar físico, mental ou moral da criança. Essas atividades 
devem ser estabelecidas por cada país;

No caso do Brasil, a Constituição de 198 8  determinou no artigo 7 o a proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de 18  anos e de qualquer trabalho a menores de 16  anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos.

T ambém são consideradas como Piores Formas de T rabalho Infantil a escravidão, o tráfico de pessoas, o trabalho 
forçado e a utilização de crianças e adolescentes em conflitos armados, exploração sexual e tráfico de drogas.

Com base em: TRABALH O  infantil. O I T. Disponível em: https://w w w .ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/ 
W CMS_ 565163 /lang--pt/index .htm. Acesso em: 23  jul. 2020.
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Considerando as informações fornecidas e levando em conta a realidade em que você  vive:

1 .  É  possível identifi car a ocorrê ncia de trabalho infantil no município ou regiã o em que você  vive?

2 .  Se sim, em quais atividades?

3 .  P esquise se há  instituições ou instâ ncias do poder pú blico que atuem na proibiçã o do trabalho infantil e na 
puniçã o de quem faz  uso dele. 

4 .  Com base nas informações sobre o trabalho infantil brasileiro, qual é o perfi l de crianças e adolescentes que 
estã o submetidos ao trabalho infantil?

5 .  N a sua opiniã o, quais sã o as consequê ncias da permanê ncia do trabalho infantil na sociedade?  Discuta com 
o professor e os colegas. 

O  trab al h o  inf antil  no  B rasil  em  2 0 1 6

F onte: F ó rum N acional de P revençã o e Erradicaçã o do Trabalho I nfantil (F N P ETI ) e P esquisa N acional por Amostra de Domicílios (P N AD).

2,5 milhões de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos em situaçã o de trabalho infantil, que equivale a 6%  da populaçã o nessa faix a etá ria.

�Dos 2,4 milhões de trabalhadores infantis, 1,7 milhã o ex erciam também afaz eres domésticos de forma concomitante ao trabalho.

A maior concentraçã o de trabalho infantil está  na faix a etá ria entre 14 e 17 anos, somando 1,94 milhã o.

�1,6 milhã o de crianças e adolescentes que trabalham sã o meninos (64,9% ) e 8 40 mil sã o meninas (3 5,1% ). Q uando se trata de trabalho infantil  
doméstico, as meninas sã o a maioria (94,2% ).

H á  1,4 milhã o de crianças e adolescentes negros trabalhadores e 1,1 milhã o de crianças brancas.

N a á rea rural, havia 976 mil crianças e adolescentes trabalhadores (40,8 % ), e 1,4 milhã o na á rea urbana (59,2% ).
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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4 . Com base nas informações sobre o trabalho infantil brasileiro, qual é o perfi  l de crianças e adolescentes que 
estã o submetidos ao trabalho infantil.
Sugere-se que esta questão seja compartilhada em uma roda de conversa onde todos possam emitir opiniões e conviver com a diferença. 
É muito comum que ainda haja pessoas que defendem o trabalho infantil ou o consideram uma etapa “natural” e até adequada para a 
formação da vida adulta. Por isso, é preciso um espaço de acolhida para que diferentes ideias sejam partilhadas e discutidas, a luz da 
temática do capítulo que propõe uma reflexão sobre as condições de vida e de trabalho no Brasil.

5 . N a sua opiniã o, quais sã o as consequê ncias da permanê ncia do trabalho infantil na sociedade? Discuta com 
o professor e os colegas.
Estimule a reflexão dos estudantes a respeito tanto dos valores do trabalho na vida social quanto dos valores da infância e o quanto pode 
ser prejudicial ao desenvolvimento humano o trabalho precoce, quando se antecipa o trabalho no período da infância. Não podemos 
esquecer de refletir acerca da reprodução das baixas condições de vida quando não se possibilita o estudo e, consequentemente, a pos-
sibilidade de mobilidade social, visto que as crianças que trabalham cedo reproduzem o trabalho como sobrevivência e não desenvolvem 
outras habilidades que possibilitariam romper esse ciclo.

Página 8 2
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N esta atividade, será estudado o impacto do 

uso da tecnologia, e o caminho será  comparar 
fá bricas das primeiras Revoluções I ndustriais com 
as empresas automatiz adas do século X X I . 

As dinâ micas de trabalho, os direitos trabalhis-
tas, os impactos ambientais, a relaçã o com a ci-
dade, com o espaço e com o tempo serã o tó picos 
importantes para o debate que será fomentado 
ao propor o contraste das imagens apresentadas 
lado a lado.

Assim, nota-se que a tecnologia carregou 
consigo muitas modifi  cações e desdobramentos 
que ultrapassaram o mero desenvolvimento cien-
tífi  co. O  avanço tecnoló gico foi importante para 
a evoluçã o do ser humano, mas troux e consigo 
complicações que ainda nã o foram solucionadas.

A habilidade E M 1 3 C H S 1 0 1  é trabalhada nesta 
atividade por meio da aná lise de imagens de diferentes épocas quanto à indus-
trializ açã o. Espera-se que o estudante identifi  que permanê ncias e modifi  cações 
nesse processo ao longo do desenvolvimento humano.

P or sua vez , a comparaçã o de dois momentos histó ricos distintos a respeito 
das dinâ micas de trabalho em indú strias mobiliz ará a habilidade E M 1 3 C H S 4 0 4 . 
O  estudante poderá  melhor compreender a infl  uê ncia da tecnologia na produçã o 
e nas relações empregatícias.

Página 8 3
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1 .  O bserve todos os detalhes acerca do funcionamento de cada um dos processos industriais retratados e, 
depois, descreva as imagens.
Na primeira imagem, vemos uma fábrica automatizada, ou seja, não há funcionários. U ma máquina está em destaque, cercada de muitas 
outras produzindo os desodorantes, sem supervisão alguma.
Na segunda, vemos muitas máquinas, de tamanho bem maior, ocupando um galpão espaçoso. Ao lado delas, muitas funcionárias, mos-
trando que as máquinas auxiliam, mas ainda não substituem de todo o trabalho humano na produção.

2 . Comparando as imagens, quais sã o as principais diferenças entre esses processos industriais?  Você  consegue 
verifi  car alguma semelhança?
Apesar de ambos os ambientes retratados serem industriais, a primeira foto mostra automatização. Já a segunda mescla o trabalho 
humano com o maquinário.

!"#"$%&!'
A produçã o industrial se intensificou na Europa do século X VI I I . Até o século X X I  já  ocorreram vá rias mudanças 

tecnoló gicas nesse processo, as quais impactam significativamente a pró pria forma de organiz açã o da vida em 
sociedade. 

N o século X X I  vem ocorrendo o que se denomina Q uarta Revoluçã o I ndustrial, com o uso cada vez  mais intenso 
dos processos digitais e o frequente emprego de robô s cada vez  mais inteligentes e computadores conectados à s 
má quinas, por meio da internet, para gerenciar o processo produtivo.

Analise as imagens a seguir, que mostram diferentes momentos do desenvolvimento industrial no Brasil, e res-
ponda à s questões do R o teiro  d e trab al h o . 

 �  F á brica automatiz ada de desodorantes em aerossol. Robô s faz em o controle de qualidade com sensores e conseguem avaliar as dimensões do 
desodorante, como padroniz açã o da lata, peso e pressã o, além de gerar relató rios para melhora do processo. Aguaí (SP ), 2018 . 
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1 .  O bserve todos os detalhes acerca do funcionamento de cada um dos processos industriais retratados e, 

depois, descreva as imagens.

2 .  Comparando as imagens, quais sã o as principais diferenças entre esses processos industriais?  Você  conse-
gue verifi car alguma semelhança?

3 .  A forma como está  organiz ado o trabalho em cada uma das indú strias tem alguma implicaçã o sobre a vida 
social?  I magine como seria a vida em municípios em que se instalaram vá rias indú strias como as representa-
das nas imagens. Como eles seriam?  Essas indú strias empregariam os habitantes desses municípios?  O nde e 
como viveriam os trabalhadores?  Q uais seriam as consequê ncias ambientais da presença dessas indú strias?  

4 .  Retomando a crô nica de Roniw alter J atobá  da seçã o N ar r at iv as , seria correto afi rmar que o desenvolvimen-
to teconoló gico e as mudanças ocorridas no século X X I , conforme observamos nas imagens, tornariam 
impossível a escrita da crô nica na atualidade?  J ustifi que. 

 �  Trabalhadores da fá brica Santana da Companhia N acional de Tecidos de J uta. Sã o P aulo (SP ), 193 1.  
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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3. A forma como está organizado o trabalho em cada uma das indústrias tem alguma implicação sobre a vida 
social? Imagine como seria a vida em municípios em que se instalaram várias indústrias como as representa-
das nas imagens. Como elas seriam? Essas indústrias empregariam os habitantes desses municípios? Onde e 
como viveriam os trabalhadores? Quais seriam as consequências ambientais da presença dessas indústrias?
Nesta questão, o estudante deve formular hipóteses a partir das imagens e do que foi estudado no capítulo sobre os sistemas produtivos e as 
relações de trabalho na indústria. Espera-se que eles reconheçam que fábricas, como a retratada na primeira imagem, possuem elevado nível 
tecnológico e, em virtude da automação, contratariam poucos funcionários (basicamente, os que seriam responsáveis pelo gerenciamento 
e pela manutenção dos equipamentos). Mas é provável que o impacto ambiental seja mais reduzido e controlado do que em fábricas mais 
tradicionais, como a que foi retratada na segunda imagem. Nesse caso, é possível que um contingente maior de operários e operárias fosse 
contratado, alterando significativamente a dinâmica econômica e social onde se instalarem. Por outro lado, é possível que a produção de 
resíduos e a poluição do meio ambiente desse tipo de empresa seja grande, quando comparado com empresas mais tecnológicas. 

4. Retomando a crônica de Roniwalter Jatobá da seção Narrativas, seria correto afi rmar que o desenvolvi-
mento tecnológico e as mudanças ocorridas no século XXI, conforme observamos nas imagens, tornariam 
impossível a escrita desta crônica na atualidade? Justifi que.
De certo modo, sim. Pois, se todas as fábricas se automatizassem, a quantidade de funcionários empregados seria muito menor. Logo, as 
pressões e a vigilância tenderiam a não mais ocorrer. 

Página 84

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O fi lme Eles não usam black-tie é baseado em uma peça de teatro escrita por 

Gianfrancesco Guarnieri em 1958. Ela pode ser encenada pelos estudantes ou 
apenas lida fomentando um debate quanto à difi culdade de defender interesses 
sociais quando estes confl itam com os individuais. Argumentos favoráveis ao pai 
e ao fi lho, ambos protagonistas da peça, podem ser organizados para a discussão 
sobre a pertinência das greves.

Os fi lmes Daens e Germinal podem ser assistidos pela classe para incentivar um 
debate  à condição da classe operária na Europa do século XIX. 

O fi lme Tempos modernos pode ser transmitido na íntegra aos estudantes ou 
apenas em partes, a fi m de retratar a rotina em uma fábrica, usando do humor 
para denunciar problemas relacionados ao trabalho. 
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 ENEM
1. A

2. D

3. E

4. B

5. E

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

SEVCENKO, Nicolau . A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. O autor discute aspectos da virada do século XX para o século 
XXI. Para Sevcenko, a rapidez das mudanças causa uma sensação de vertigem, como a 
sentida no loop de uma montanha-russa.

SINGER, Paul. A formação da classe operária. São Paulo: Atual, 2002. Este livro explica o 
que é classe operária e como se deu sua formação. Levando em conta as especificidades 
locais, o autor considera os motivos que fazem com que o operariado seja mais ativo em 
alguns países.

DAENS. Direção de Stijn Coninx. Bélgica/França/Holanda, 1993. (132 min). Na Bélgica, 
durante a Revolução Industrial, o padre Daens une os trabalhadores das tecelagens para 
lutar por melhores condições de trabalho.

ELES Não Usam Black-Tie. Direção de Leon Hirszman. Brasil, 1981. (120 min). Na São 
Paulo de 1980, o jovem operário Tião decide furar a greve de sua categoria, pois vai se 
casar com a namorada grávida e teme perder o emprego. Essa decisão o põe em conflito 
com o pai, líder sindical que encabeça o movimento.

GERMINAL. Direção de Claude Berri. Bélgica/França/Itália, 1993. (155 min). Baseado no 
romance de Émile Zola, uma família de mineiros enfrenta, na França do Segundo Império, 
a exploração, o desemprego e a miséria. Um deles se engaja na luta por melhores condi-
ções de trabalho, deflagrando uma greve.

OLIVER Twist. Direção de Roman Polanski. Inglaterra/República Tcheca/França/Itália, 
2005. (130 min). Adaptação da obra clássica de Charles Dickens que retrata as condições 
de vida do Reino Unido do século XIX.
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84 CAPÍTULO 3

Referências bibliográficas complementares
ARTICULANDO: Exposição Tarsila Popular. TV PUC. 2019. 
(27min30s).  Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1DhyaKmvG-w. Acesso em: 30 jul. 2020.
O curador Fernando Oliva, do Masp, explica, no vídeo in-
dicado acima, diversos quadros de Tarsila do Amaral, uma 
das maiores expressões do Modernismo brasileiro. A pintora 
retratou com frequência o operariado brasileiro e os confl itos 
culturais da época.
AZEVEDO, A. O cortiço. Cotia: Ateliê Editorial, 2012.
Nesse romance naturalista, o autor nos narra a formação 
de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro do século XIX: 
um cortiço, tipo de construção muito comum destinado a 
servir de moradia aos operários da cidade.
HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções. 9. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1996.
Nesse ensaio historiográfi co do britânico Eric Hobsbawn, as 
revoluções Francesa e Industrial ocupam o centro da análise. 

Seus impactos na sociedade são estudados com o objetivo 
de mapear suas origens nos séculos XVIII e XIX.
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São 
Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. [S.l: 
s.n.], 1992.
Essa obra historiográfica analisa os impactos da revolu-
ção tecnológica, focando na cidade de São Paulo, prin-
cipalmente no que concerne à cultura e aos ímpetos 
revolucionários.
THE LUMIÈRE Brothers‘ First fi lms. 1895. (6min34s). Disponí-
vel em: https://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s. 
Acesso em: 13 abr. 2021.
Nesse vídeo, estão compilados os primeiros fi lmes da du-
pla Louis e Auguste Lumière. Trata-se dos experimentos 
iniciais que deram origem ao cinema, arte que refl etia a 
nova apropriação do tempo e a velocidade instauradas pela 
Revolução Industrial.
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AS CIDADES 4
Duas ideias principais estruturam este capítulo. 
A primeira é que cada sujeito concebe a cidade de 

acordo com suas vivências, cada um se relaciona com 
o espaço urbano de diferentes maneiras. Dessa forma, 
iniciam-se as discussões com questionamentos sobre 
o signifi cado de viver na cidade, evidenciando que há 
diversos sentidos que damos aos lugares dentro de 
uma mesma cidade. 

Em seguida, o capítulo tece considerações sobre 
as dinâmicas urbanas e a formação das cidades lati-
no-americanas, mostrando como o período colonial 
e o desenvolvimento econômico infl uenciaram as ca-
racterísticas urbanas na América Latina. 

A segunda ideia que orienta o capítulo é a discus-
são da cidadania. Assim, o estudante é chamado a 

refl etir sobre seu papel como cidadão, o que é feito a partir da análise de eventos 
protagonizados por jovens que reivindicam melhores condições de vida em dife-
rentes cidades latino-americanas e pela refl exão sobre o direito à cidade.

Ao propor discussões sobre a urbanização no mundo e diferenciando as cidades 
dos países centrais e periféricos, o capítulo contribui para ampliar as perspectivas 
que o estudante deve considerar a fi m de aprofundar seu conhecimento sobre as 
cidades, o que é realizado por meio da articulação dos temas apresentados nos de-
mais capítulos do volume. Assim, “os tempos e espaços das cidades” são analisados 
no livro sob diferentes perspectivas, que não são opostas e sim complementares.

O capítulo apresenta em sua abertura uma fotografi a aérea de parte da Cidade 
do México. Nela podemos observar a segregação espacial, comum a muitas cidades 
latino-americanas. A imagem pode ser analisada, coletivamente numa conversa com 
os estudantes, observando-se as características expostas nessa parte da cidade. 
Do lado esquerdo notam-se casas bem próximas umas das outras, o que indica a 
falta de observância a normas técnicas, com pouco ou nenhum recuo em relação 
à calçada e às casas vizinhas. Não há áreas verdes e existe pouca arborização, 
aspectos que infl uenciam na qualidade de vida dos cidadãos, pois a vegetação 
contribui para o equilíbrio do microclima urbano. Há somente uma opção de lazer, 
observada na imagem, um campo de futebol de “terra batida”, que provavelmente 
é utilizado pelos moradores do bairro.

No outro lado (direito) da imagem, as casas são maiores, mais distantes umas 
das outras, com jardins, a área é bastante arborizada e conta com diversos equi-
pamentos de lazer e de esporte. É importante destacar que nessa imagem o limite 
que divide as duas áreas é uma avenida e um muro, indicando que a área mais 
nobre pode ser um condomínio fechado.

Ao realizar as análises da fotografi a, pode-se problematizar com os alunos se 
há na cidade em que vivem lugares como esse mostrado. Pode-se perguntar se a 
existência de áreas verdes, de lazer e equipamentos de esporte (quadras, ciclovias, 
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AS CIDADES 4

Viver em cidade significa estar imerso em uma diversidade de 
realidades que se sobrepõem umas às outras. São muitas 
pessoas vivendo numa mesma área, o que promove uma rica 

troca de experiências, mas também pode significar conflitos e contra-
dições. Viver na cidade para muitos quer dizer ter acesso ao que há de 
mais moderno, ao consumo de produtos e serviços e ao lazer e à cul-
tura. Para outros, viver na cidade pode equivaler a estar em constante 
exposição a diferentes formas de violência. E para você, o que significa 
viver na cidade? O que a imagem da Cidade do México nos mostra? 
Você já viu alguma cidade brasileira que se assemelhe a ela? 

Aprender sobre as cidades latino-americanas nos permite en-
tender a realidade urbana do Brasil em um contexto mais amplo, 
identificando aspectos históricos e geográficos que explicam suas 
configurações atuais e nos ajudam a compreender os problemas e 
os desafios que essas cidades enfrentam.

� Vista aérea da Cidade do México, capital do México, 2016.

refl etir sobre seu papel como cidadão, o que é feito a partir da análise de eventos 
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Neste capítulo, vamos refletir sobre o que significa viver na cidade e sobre as 
diferenças e semelhanças entre a urbanização em países centrais e a nos países 
periféricos. Estudaremos também a formação das cidades latino-americanas e 
os diversos problemas urbanos que atingem grande parte da população delas. 
Para concluir, vamos conhecer o papel político das cidades e dos cidadãos na 
luta por cidadania e direitos. Nosso estudo começa com uma reflexão sobre as 
memórias de um morador da cidade de São Paulo. 

O QUE
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academia a céu aberto, pistas de caminhada e corrida) contribuem para a melhoria 
da qualidade de vida e bem-estar da população urbana. Ao dar voz aos estudan-
tes, promove-se a elaboração de hipóteses e o levantamento de conhecimentos 
prévios. A imagem também se apresenta como um recurso sensibilizador para o 
tema do capítulo.

Páginas 88 e 89

Objetivos do capítulo
1.  Compreender que há diferentes maneiras de se relacionar e perceber a 

cidade.
2.  Entender como a colonização e o desenvolvimento econômico na América 

Latina influenciaram na configuração das cidades.
3.  Refletir sobre o protagonismo de cada cidadão na construção do espaço urbano, 

identificando a cidade como lócus da cidadania.

Competências Gerais da BNCC

2, 4, 5, 7, 8, 10 

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Educação ambiental
• Educação em Direitos Humanos 

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1 .  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 

local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de 
procedimentos epistemológicos, cientí�cos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza cientí�ca.

2.   Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante 
a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel 
geopolítico dos Estados-nações.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
A competência 1 está presente ao longo do capítulo, em virtude das atividades que 

solicitam a interpretação sobre a formação e a dinâmica urbanas em diferentes países da 
América Latina, por meio de diferentes procedimentos epistemológicos: na seção Narrati-
vas, que propõe uma análise textual e a observação atenta do contexto do estudante; na 
seção Ler imagens, que solicita uma análise iconográ�ca; na seção Pesquisa, baseada 
em procedimentos de investigação sobre a localidade. 

A competência 2 será desenvolvida, neste capítulo, por meio da seção Narrativas, 
que solicita do estudante uma análise sobre a transformação do território onde vive, 
mediante as diferentes formas de ocupação do espaço e o papel dos diferentes atores 
sociais na construção e reconstrução do território. A atividade de Pesquisa exige que o 
estudante aprofunde sua percepção sobre este território, por meio de uma investigação 
que lhe permitirá reconhecer as relações de poder e o papel do governo local na confor-
mação do espaço urbano.

Ao trabalhar o texto “As cidades como espaço da cidadania” e a atividade Releitura, 
promove-se o debate sobre o protagonismo juvenil e sobre ações voltadas à superação das 
desigualdades sociais, da opressão e da violação dos direitos, aspectos que contribuem 
para o desenvolvimento da competência 6. 
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 NARRATIVAS
O relato apresentado foi enviado por um morador da cidade para o quadro 

veiculado no programa CBN São Paulo, da rádio CBN. Organizado pelo jornalista 
Milton Jung, o quadro “Conte sua história de São Paulo” traz narrativas das 
experiências de cidadãos sobre a cidade de São Paulo. Os depoimentos são 
variados e mostram as diferentes maneiras de perceber e viver a cidade, ilustrando 
seus problemas, belezas e principalmente sua diversidade. Pode-se ter acesso aos 
depoimentos acessando o site: https://glo.bo/3e2kQuI (acesso em: 16 abr. 2021).

A leitura poderá ser realizada simultaneamente à audição da narrativa proposta 
pelo podcast, pois a sonoplastia contribui para envolver o ouvinte/leitor na história.

A narrativa traz a transformação pela qual passou o bairro do ponto de vista 
do morador, que conta sua experiência da infância, iniciando o relato descrevendo 
a paisagem atual do lugar, o que contribui para o desenvolvimento da habilida-
de EM13CHS206, pois possibilita a análise da ocupação humana e a produção 
do espaço em diferentes tempos. Ao refl etir sobre as informações e a forma 
como são apresentadas, pela perspectiva do morador, mobilizamos a habilidade 
EM13CHS101, uma vez que o estudante é estimulado a analisar diferentes fontes 
e narrativas expressas em diversas linguagens, com o objetivo de compreender 
processos geográfi cos.

 Roteiro de trabalho
1. Que mudanças ocorridas na cidade de São Paulo é possível identifi car 

na narrativa? 
Espera-se que os estudantes apresentem ideias relacionadas à transformação da cidade como 
a construção de grandes obras e infraestrutura, mas eles também podem trazer observações 
relativas a mudanças na forma de socialização, destacando que na década de 1960 as crian-
ças brincavam na rua e no “Buracão”, que havia um vizinho que criava cavalos, etc.

2. A cidade em que você vive é mais parecida com a São Paulo atual ou com 
a São Paulo antiga? Justifi que com exemplos? 
Espera-se que o estudante apresente elementos do lugar de vivência, relacionados à infraes-
trutura urbana, à paisagem e à forma como a comunidade se apropria do espaço urbano. Pode-se problematizar a diferença entre os 
bairros mais centrais e os mais distantes do centro, no que diz respeito ao uso dos espaços, discutindo como as transformações e o 
crescimento ocorrem de forma desigual. 

3.  Em que espaços da cidade o narrador e outras crianças brincavam? 
As crianças ocupavam diversos lugares da cidade para brincar, como o Buracão, o campo de futebol, a rua (ladeira) e o quintal de casa.

4.  Que espaços da sua cidade ou de seu bairro são ocupados pelas crianças e pelos jovens? 
Os estudantes podem apresentar diferentes pontos de vista em relação ao uso dos espaços urbanos pelas crianças e jovens, destacando, 
por exemplo, que as crianças não brincam mais na rua por causa do fluxo de veículos e pela violência; podem também apresentar exem-
plos de espaços públicos utilizados por eles para encontro, praças, parques, ruas etc.

5.  Identifi que em seu bairro ou cidade um lugar cujo uso foi modifi cado ao longo do tempo. 
Espera-se que os estudantes citem exemplos da própria cidade ou do próprio bairro, como uma fábrica que foi transformada em loja, 
ou um casarão que atualmente é um banco, ou ainda um córrego perto do qual se localizava o campinho de várzea e hoje foi canali-
zado e corre sob uma avenida.

Página 91

As cidades na América Latina
O infográfi co apresenta imagens de diversas cidades latino-americanas. É adequado conversar com os estudan-

tes sobre cada imagem apresentada, identifi cando a característica das cidades: se são verticalizadas, se podemos 
perceber as diferenças entre os diversos tipos de moradia, se é possível notar algum tipo de traçado urbano (ruas 
acompanhando as ondulações do relevo, ou se foram planejadas em quadras e ruas perpendiculares).

Pode-se problematizar com os estudantes como é viver nessas cidades, se são parecidas ou diferentes daquela 
onde vivem, se existe alguma semelhança entre as cidades latino-americanas. Essa conversa contribui para identifi car 
os conhecimentos prévios dos estudantes e também promove a elaboração de hipóteses.

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS206) 
Analisar a ocupação humana e a 
produção do espaço em diferentes 
tempos, aplicando os princípios de 
localização, distribuição, ordem, ex-
tensão, conexão, arranjos, casualida-
de, entre outros que contribuem para 
o raciocínio geográfico.
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Leia abaixo o relato de Lauro Vieira de Oliveira, morador da cidade de São Paulo, dado a uma rádio de notícias. 
Nele, Oliveira narra um pouco de suas experiências na infância. Em seguida, responda às questões do Roteiro de 
trabalho.

Lauro Vieira de Oliveira

Minhas memórias começam na época em que morava no bairro do Jardim São Paulo, Zona Norte. A casa na 
avenida Cabuçu, hoje avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, portão 
e quintal com poço, permanece a mesma daquela época, em 1960 – feliz e corajosamente, não alteraram as suas 
características de fachada. 

Nela moravam meus pais – mãe baiana e pai alagoano, descendente dos índios caetés –, meus quatro irmãos – o 
mais velho dos homens trabalhava em uma fábrica de instrumentos de percussão, ali bem próximo – , avó, tio, o filho 
mais novo da avó materna e um primo. Comigo, éramos 11. Nos arredores está a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, 
que minha avó era devota fervorosa. Hoje, sob a casa, passa a linha Azul do Metrô. A estação Ayrton Senna/Jardim 
São Paulo, também está por ali. 

Tinha uns 5 anos com uma infância muito dinâmica. Brincava-se com tudo o que tínhamos direito; e sem direito 
também, como descer ladeira dentro de um pneu de caminhão.

Um vizinho criava cavalos. E a diversão era roubar um para dar umas voltas até ter levado um tombo e quebrado 
a cabeça.

Quando chovia, ou quando minha mãe lavava o quintal, ensaboávamos o peito e escorregávamos, no corredor do 
quintal, dos fundos para a frente da casa, uns 8 metros de pura adrenalina. 

De quando em quando jogávamos bola no campo de futebol, ao lado do hoje Clube Escola do Jardim São Paulo, 
administrado pela prefeitura. Era de terra, a grama ainda não cresceu. Em parte do campo tinha poças d’água que não 
secavam nunca, quando você pisava afundava até o joelho. Dali tínhamos uma perspectiva maravilhosa, avistávamos 
a passagem do Trem da Cantareira, com destino ao Jaçanã e Guarulhos. 

[...]

Em frente à minha casa havia um espaço imenso, com uma grande depressão. Era o “Buracão”, com uns 200 a 
300 metros de comprimento, partindo da rua Almirante Noronha, 10 metros de largura e sete de profundidade. Em 
uma ocasião, estávamos com uns trocados e fui com os amigos fazer um piquenique em uma caverna – um buraco 
incrustado em um dos lados do Buracão. Comemos muita coisa boa até que o Seu Antonio, um vizinho que costuma-
va tomar umas cangibrinas, começou a bater com os pés na parte superior da caverna. Foi um corre-corre só, todos 
descendo, escorregando para o fundo do Buracão.

Quando iniciaram o aterro do “Buracão“, houve muita tristeza da molecada, pois era um ambiente que, além de 
estarmos acostumados, fazia parte do nosso parque de diversão. Como vimos que não teria jeito, fomos assistir às 
máquinas e caminhões trabalharem. Naquela movimentação de terra, descobrimos umas raízes, que delícia, parecia 
cana-de-açúcar de tão doce que eram! 

[...]
OLIVEIRA, Lauro Vieira de. Conte sua história de São Paulo: o “buracão” era o nosso parquinho. 6 jun. 2020.  

Disponível em: https://miltonjung.com.br/category/conte-sua-historia-de-sp/page/2/.  
Acesso em: 15 ago. 2020.

1. Que mudanças ocorridas na cidade de São Paulo é possível identificar na narrativa? 

2. A cidade em que você vive é mais parecida com a São Paulo atual ou com a São Paulo antiga? Justifique 
com exemplos. 

3. Em que espaços da cidade o narrador e outras crianças brincavam? 

4. Que espaços de sua cidade ou de seu bairro são ocupados pelas crianças e pelos jovens? 

5. Identifique em seu bairro ou cidade um lugar cujo uso foi modificado ao longo do tempo. 
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  VIVER NA CIDADE
Recomenda-se iniciar as discussões sobre o texto perguntando aos estudantes 

o que está representado nas imagens. Em seguida, para problematizá-las, pode-se 
perguntar se as pessoas que frequentam os teatros têm a mesma percepção e 
vivência da cidade que uma pessoa em situação de rua (como a da imagem da 
cidade da Guatemala). Para aprofundar o debate sobre as percepções da cidade, 
uma sugestão é propor a atividade a seguir.

Página 93

   Os diversos sentidos da cidade
Nesta curta refl exão, pretende-se refl etir sobre os diferentes papeis da cidade 

em suas relações internas (entre os diferentes bairros e espaços) e nas interfaces 
que estabelece com o entorno, tanto das áreas metropolitanas, quanto dos espaços 
agrícolas que as cercam. Espera-se, desse modo, que os estudantes reconheçam 
que o pensamento sobre a cidade é sempre complexo e deve levar em conta a 
multiplicidade de sentidos que a cidade adquire nas sociedades modernas.  

 PARE e PENSE

6. Por que as cidades são espaços tão importantes na vida contemporânea? 
A cidade é o lugar da troca (de mercadorias, informação, tecnologia, conhecimento) e tem importância 
para a administração territorial, pois é nela que se concentram os serviços da administração pública. A 
cidade também é o lócus da cidadania, onde ocorrem as negociações políticas, as manifestações etc.

7. Como podemos caracterizar as cidades a partir de suas diferenças e diversidades? 
Podemos caracterizá-las a partir da identificação de aspectos predominantes de uso e morfologia – cidades comerciais, arborizadas, indus-
triais –, como também considerando suas estruturas – cidades com pouca infraestrutura urbana e cidades com boa infraestrutura urbana.

LER IMAGENS
A atividade propõe refl etir sobre a estrutura 

e o uso dos espaços públicos urbanos, promove 
o debate sobre a qualidade de vida nas cidades e 
incentiva o estudante a se mobilizar em busca de 
melhorias nos serviços urbanos.

A habilidade EM13CHS103 é desenvolvida 
pelos estudantes ao compararem as imagens pro-
postas, relacionando-as com o uso dos espaços 
na sua localidade, elaborando, assim, hipóteses e 
argumentos para interpretar a realidade que os 
cerca. Ao analisar as características dos serviços 
públicos apresentados nas imagens e ao avaliar as condições desses serviços 
no município onde vive, desenvolve-se a habilidade EM13CHS206. 

Página 94

 Roteiro de trabalho
1. Por que podemos afi rmar que as atividades retratadas nessas imagens 

são tipicamente urbanas? 
Porque as imagens indicam a presença de infraestrutura e equipamentos tipicamente ur-
banos, como o palanque para o espetáculo, os equipamentos de ginástica e a ciclofaixa. É 
importante, no entanto, destacar que as pessoas que vivem no campo também realizam ou 
podem realizar atividades semelhantes, mas em condições materiais distintas. 
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É provável que você seja capaz de reconhecer uma 
cidade em virtude das suas próprias experiências como 
morador ou visitante de uma. Mas você saberia dizer 
o que caracteriza uma cidade? Chamamos de cidade 
todo aglomerado populacional permanente cujas ativi-
dades se concentram nos setores secundário e terciário, 
isto é, relacionados à indústria e aos serviços. Esse aglo-
merado deve ser contínuo, em espaços edificados que 
caracterizam a proximidade das habitações e dos locais 
de trabalho. Por conta dessa concentração espacial 
de pessoas e atividades econômicas, as cidades torna-
ram-se também o centro da vida política da sociedade.

Atualmente, segundo dados da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), cerca de 55% da população mun-
dial vive em cidades, e a expectativa é de que, em 2050, 
esse percentual atinja 70%. Além disso, mesmo os que 
moram no campo precisam, com alguma frequência, 
deslocar-se para áreas urbanas para realizar diversas ati-
vidades, como fazer compras, ir ao banco ou ao posto de 
saúde. Portanto, a cidade possui grande centralidade na 
vida da maior parte da população do planeta. 

Na cidade há diferentes bairros e territórios, cada 
um com características próprias e diferentes dinâmi-

cas. Há bairros estritamente residenciais, outros com 
predomínio de atividades comerciais e de serviços, ou-
tros, ainda, ocupados por fábricas e galpões industriais. 
Essas diferenças impactam diretamente no bem-estar e 
na qualidade de vida dos moradores da cidade. Imagine 
como é morar em um bairro próximo a indústrias que 
emitem gases poluentes ou são extremamente ruido-
sas? Compare essa situação com a de viver em bairros 
residenciais arborizados, com ruas e calçamentos insta-
lados e praças e jardins nos arredores das habitações. 

Essas diferenças entre os espaços das cidades podem 
ser observadas circulando por eles, pois somos constan-
temente afetados pelas formas urbanas, por suas ima-
gens, sons e cheiros. Alguns lugares nos trazem boas 
memórias, outros parecem nos constranger ou nos afas-
tar, outros, ainda, nos proporcionam um convívio mais 
adequado e acolhedor. De todo modo, cada pessoa 
percebe e vivencia a cidade de maneira diferente, mas 
todos estamos envolvidos na experiência urbana, por-
que, nas sociedades contemporâneas, a cidade é o lugar 
do encontro, da diversidade, do consumo de bens e 
serviços, da administração pública, das manifestações 
culturais e da coletividade. 

 �  Theatro Municipal, Rio de Janeiro (RJ), 2016. 
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 �  Moradores em situação de rua na Cidade 
da Guatemala, Guatemala, 2020.
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Costumamos opor a cidade ao campo, pois esses 
espaços representam diferentes modos de vida. No 
entanto, a cidade não é simplesmente o oposto do 
campo, mas seu complemento, visto que a vida em so-
ciedade precisa também das atividades realizadas nas 
áreas rurais. As cidades, por exemplo, relacionam-se 
diretamente com a produção agropecuária: enquanto 
o campo é o lugar dessa produção, a cidade é o espaço 
da troca e do consumo. 

Nas cidades vivem os comerciantes, os trabalhado-
res urbanos, os governantes, as autoridades religiosas, 
os militares. No campo, em contrapartida, vivem os 
produtores e trabalhadores rurais. Além disso, a circu-
lação de mercadorias, ideias e pessoas entre cidade e 
campo conecta os dois espaços por meio de diversos 
intercâmbios. Essa integração contínua, bastante com-
plexa, contrasta com a visão mais comum de que cida-
de e campo seriam separados como se fossem “mun-
dos” diferentes.

As cidades também têm um papel importante na 
constituição do território do seu entorno e, no caso 
das capitais, a função de administrar o território dos 
estados ou da União, isto é, o território nacional. Isso 
ocorre porque as cidades concentram as sedes do po-
der administrativo, as relações políticas e comerciais e 
as principais relações econômicas e de trabalho. Viver 
na cidade é viver coletivamente, exercer a cidadania e 
estar em constante relação com o outro. Por isso, ela é 
considerada um espaço de negociação política.

Como veremos a seguir, as cidades também se 

diferenciam conforme o tipo de desenvolvimento de 
cada país e a história de transformação dos espaços 
urbanos. De modo geral, os países ricos e desenvolvi-
dos possuem cidades com excelente infraestrutura de 
serviços, como transporte e educação, distribuída de 
forma equitativa pelos diversos bairros e territórios ur-
banos. Na maioria das cidades da América Latina, con-
tudo, revelam-se intensas desigualdades territoriais. 

Os moradores das cidades latino-americanas usu-
fruem a cidade de forma diferente, dependendo do 
bairro em que vivem. Nos bairros centrais, as pessoas 
têm mais acesso a equipamentos culturais, a uma boa 
infraestrutura (de vias, transportes, saneamento bási-
co) e são mais bem atendidas pelos serviços públicos 
(saúde, segurança, limpeza urbana). Entretanto, muitos 
dos bairros periféricos apresentam sérios problemas 
decorrentes da falta de políticas públicas de urbaniza-
ção, dos serviços públicos insuficientes e da ausência 
de equipamentos culturais. 

1. Por que as cidades são espaços tão 
importantes na vida contemporânea?

2. Como podemos caracterizar as cidades 
com base em suas diferenças e diver-
sidades?
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As pessoas realizam atividades esportivas, culturais e de lazer apropriando-se dos espaços urbanos de dife-
rentes maneiras e com objetivos distintos. Isso, no entanto, exige a criação de espaços e equipamentos, quer 
dizer, a instalação de bens de utilidade pública adequados para determinadas atividades, como faixas de 
pedestre, praças com bancos e jardins e ciclovias. Para refletir sobre esse tema, observe as imagens a seguir e, 
depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

�  Ciclista na ciclofaixa, 
cidade de Fortaleza 
(CE), 2019. 
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HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS206

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a pro-
cessos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, 
com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas 
(expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos 
e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS206) 
Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, 
aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, 
arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico. 
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1. Por que podemos afirmar que as atividades retratadas 
nessas imagens são tipicamente urbanas? 

2. Na sua cidade, seria possível realizar essas atividades, 
como andar de bicicleta em uma ciclofaixa, assistir a um 
espetáculo de música gratuito ou exercitar-se em um 
equipamento público? Há condições urbanas para reali-
zar essas atividades?

3. Na sua opinião, qual é a importância da criação de espa-
ços urbanos para a realização de atividades desse tipo? 

4. Você considera esses espaços importantes para o bem-
-estar das pessoas e para o meio ambiente urbano? Jus-
tifique sua resposta.

5. Que equipamentos urbanos você considera que façam 
falta em sua cidade? Como você poderia se mobilizar, 
com seus colegas, para exigir do poder público a im-
plantação deles? 
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 �  Academia ao ar livre no Centro de Esportes e Lazer 
Dirceu Graeser na praça Oswaldo Cruz, Curitiba  
(PR), 2015. 

 �  Virada Cultural na cidade de São Paulo (SP), em 2014, evento que reúne diversas atividades artísticas gratuitas para a população.

Ao longo dos últimos dois séculos, o crescimento 
da população urbana mundial está ligado ao desen-
volvimento da atividade fabril, impulsionada pela Re-
volução Industrial, ocorrida no Reino Unido a partir 
do fim do século XVIII. A instalação de novas fábricas 
foi acompanhada pelo cercamento das terras coletivas, 
o que ocasionou o deslocamento dos trabalhadores 
rurais sem terra para os centros urbanos em busca de 
sobrevivência como operários. Em diversas regiões do 

mundo, as cidades cresceram em torno das atividades 
industriais, tornando-se polos de atração para pessoas 
em busca de trabalho e melhores condições de vida. 

Estima-se que, no início do século XIX, apenas 3% 
da população do planeta morava em áreas urbanas. Em 
meados daquele século, já eram 15% e, pela primeira 
vez na história da humanidade, em 2010, a população 
urbana superou a rural. O gráfico a seguir apresenta a 
distribuição da população urbana pelo globo. 
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2. Na sua cidade, seria possível realizar essas atividades, como andar de bicicleta em uma ciclofaixa, assistir a 
um espetáculo de música gratuito ou exercitar-se em um equipamento público? Há condições urbanas para 
realizar essas atividades? 
Resposta pessoal. Pode-se incentivar os estudantes a identificar os bairros em que há esse tipo de equipamento, ou ainda a levantar 
hipóteses para o critério de distribuição dos equipamentos na cidade ou sobre a inexistência deles.

3. Na sua opinião, qual é a importância de espaços urbanos para a realização desse tipo de atividade? 
Resposta pessoal. Os estudantes podem apresentar ideias relacionadas ao uso do espaço público, ou à manutenção desses espaços, para 
o convívio social.

4. Você considera que esses espaços são importantes para o bem-estar das pessoas e para o meio ambiente 
urbano? Justifique sua resposta. 
Resposta pessoal. Espera-se que percebam que as ciclovias auxiliam a reduzir a poluição atmosférica e os congestionamentos de veículos, 
contribuindo para uma melhor mobilidade urbana. As academias a céu aberto ajudam a reduzir o sedentarismo e, consequentemente, a 
melhorar a saúde de seus moradores. Os eventos culturais (concertos, peças teatrais, atividades culturais no geral) possibilitam o acesso 
da população à cultura e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

5. Que equipamentos urbanos você considera que façam falta em sua cidade? Como você poderia se mobilizar, 
com seus colegas, para exigir do poder público a implantação deles? 
Resposta pessoal. Pode-se incentivar os estudantes a realizar uma avaliação do entorno da escola, identificando potencialidades de inter-
venção – por exemplo, uma praça que poderia ter uma pista de skate, uma quadra, parquinhos, mesas e bancos. Os estudantes poderão 
escrever uma carta argumentativa que justifique as melhorias desejadas e ainda mobilizar a comunidade a fazer um abaixo-assinado a ser 
entregue aos órgãos públicos responsáveis, cobrando melhorias para o bairro.

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
A maneira como cada indivíduo vive a cidade, como se desloca, como percebe suas características e se apropria 

de seus espaços interferirá na sua forma de conceber o espaço urbano. A importância de identificar as represen-
tações que os alunos têm sobre cidade está pautada na ideia de que os sujeitos 
aprendem esse conceito na escola e aprendem também vivendo nesses espaços. 

A cidade é vivenciada e referenciada por seus habitantes por meio de múltiplas 
possibilidades. Uma delas envolve os sentimentos e percepções que o sujeito tem 
acerca da cidade, pois os diferentes espaços urbanos (bairros, avenidas, trajetos, 
parques e Universidades, por exemplo) são cenários que, por si sós, por seus atri-
butos particulares, formam concepções e opiniões nos sujeitos sobre a cidade, o 
que implica práticas cotidianas específicas. 

Assim, a atividade complementar a seguir pode ser aplicada como forma de 
se perceber a cidade a partir do olhar de cada estudante, e com isso identificar 
as diferentes concepções que prevalecem sobre esse local.

A proposta é que cada estudante redija uma carta para uma pessoa de outra 
cidade distante. Pode ser direcionada a uma pessoa imaginária ou a alguém de 
fato conhecido, mas que não tenha visitado a cidade onde o estudante vive.

A atividade trata a habilidade EM13CHS106, por solicitar a escrita de um gênero 
textual – uma carta – sobre a cidade; portanto, trata-se de atividade que contribui 
para o desenvolvimento de diferentes gêneros textuais para acessar e difundir in-
formações e produzir conhecimento. Ao possibilitar a manifestação das percepções 
sobre a cidade pelos estudantes, pode-se analisar a produção de diferentes terri-
torialidades urbanas em suas dimensões culturais, econômicas, sociais e políticas 
a partir do ponto de vista juvenil, o que desenvolve a habilidade EM13CHS205.

 Roteiro de trabalho
1. Escrita. Imagine que você tem de descrever sua cidade a uma pessoa que não a conhece. Agora, escreva uma carta 

para essa pessoa, exponha todas as características que você considera mais significativas para identificar sua cidade.
Ao orientar os estudantes na elaboração das cartas, faz-se pertinente identificar os elementos que compõem a estrutura desse gênero textual.
Mesmo com as transformações tecnológicas, especialmente no campo das telecomunicações, o gênero carta não deixou de ser utilizado. Pelo 
contrário, manifesta-se quando escrevemos um e-mail. Normalmente tem caráter pessoal, mas pode ser empregado em situações formais 
(trabalho, instituições etc); nesse caso, temos de utilizar o pronome de tratamento adequado à pessoa a quem se dirige a correspondência.
Tipicamente, as cartas apresentam data, destinatário, corpo do texto, saudação e assinatura.
Comente com os estudantes que, em outros tempos, a data era fundamental, pois as cartas poderiam demorar muito tempo até chegar 
ao seu destinatário; também era importante inserir informação sobre o local onde era redigida. Com essas duas informações, a carta 
era contextualizada, podendo-se saber o dia e onde foi escrita. Com a comunicação instantânea, a data e o local deixaram de ter tanta 
importância. Além disso, quando recebemos um e-mail, por exemplo, fica registrado, além da data, o horário exato do envio.

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS205) 
Analisar a produção de diferentes 
territorialidades em suas dimensões 
culturais, econômicas, ambientais, 
políticas e sociais, no Brasil e no 
mundo contemporâneo, com desta-
que para as culturas juvenis.
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2. Análise das cartas. Troque sua carta com um colega e, para realizar a análise, siga as etapas:

a. Leia com atenção e destaque na carta ideias relacionadas a infraestrutura, características naturais, culturais, 
políticas, econômicas, históricas e sociais da cidade; você pode utilizar cores diferentes para identifi car 
cada aspecto da carta; 
As cartas poderão apresentar diversas ideias, muitas vezes aspectos da política, da economia, ambientais e sociais. Ou poderá 
também ter um foco mais específico, sobre o uso dos espaços públicos, por exemplo. Isso dependerá da relação que o estudante 
tem com o espaço.

Feitas as análises das cartas, pode-se propor uma roda de conversa para que os estudantes comentem as cartas avaliadas e percebam 
que há ideias comuns e outras que se diferem em relação à cidade.

b. Como você avalia a relação do redator da carta com a cidade? Justifi que.
A resposta é pessoal, mas espera-se que os estudantes considerem os aspectos negativos e positivos destacados pelo redator. Tam-
bém é esperado que avaliem se o redator percebe os conflitos e desafios existentes na cidade.

  Urbanização e dinâmicas urbanas
A leitura do texto poderá ser feita coletivamente e realizando pausas para 

relacionar as ideias apresentadas aos conteúdos desenvolvidos nos capítulos 2 e 
3 deste livro.

A representação que mostra o percentual da população urbana no mundo 
pode ser considerada um cartograma. O cartograma é um tipo de representação 
cartográfi ca, pois preserva as localizações, mas muda a forma (das áreas) pro-
porcionalmente à quantidade da variável em questão. Essa mesma representação 
também pode ser entendida como um infográfi co, pois traz informações gráfi cas 
e textuais que contribuem para o entendimento do fenômeno representado.

É recomendado problematizar o cartograma destacando a situação da Índia 
e da China, que são os países mais populosos e ainda podem ser caracterizados 
como países rurais, pois a maior parte de sua população é rural. No entanto, esse 
quadro tende a ser alterado, o que causará muitos problemas sociais, ambientais 
e econômicos, com o aumento intenso e acelerado da urbanização.

A discussão com base nas imagens da Índia, Nigéria, Espanha e de Luxembur-
go poderá ser iniciada com a leitura dos textos correspondentes e explicando aos estudantes que essas diferenças 
ocorrem em virtude da forma como a urbanização se deu. Destaca-se, ainda, que duas das cidades mostradas nas 
imagens, Lagos e Nova Délhi, são de países periféricos e estão passando por acelerada urbanização, o que gera 
graves problemas sociais, ambientais e econômicos. Ao mesmo tempo, pode-se contrapor essa situação com as 
características mostradas nas imagens de Luxemburgo e Barcelona.

TEXTO COMPLEMENTAR
O texto a seguir contribui para identifi car as diferenças entre a anamorfose e os cartogramas, representações 

cartográfi cas bastante utilizadas nos diversos veículos de comunicação. 

As anamorfoses propriamente ditas seriam verdadeiras transformações cartográficas, mais apropriadamente de-
nominadas por Cauvin transformações cartográficas espaciais, pois, graças a uma operação matemática, fazem o 
mapa passar de uma forma para outra do mesmo espaço, privilegiando na visualização o tema focalizado, além de 
admitirem uma única solução.

São realizadas a partir de uma superfície uniforme que sofreria dilatações ou contrações de forma contínua, por 
conta de uma força, em função do maior ou menor valor da variável considerada.

Cartogramas são construções gráficas em que prevalece o tema. São elaborados como puzzles, justapondo-se su-
cessivamente peça por peça as unidades de observação contínguas que, ao mesmo tempo em que perdem as formas 
e áreas originais, passam a ficar de tamanhos proporcionais à variável em foco, com formatos esquemáticos, em geral, 
retilíneo. Em 1934 Raisz já fizera cartogramas retilíneos estatísticos.

Pelo fato de possibilitar várias alternativas para sua preparação, cada vez obtendo-se uma imagem diferente, os 
cartogramas não são considerados anamorfoses. Seriam apenas representações gráficas com interesses específicos 
[...].

MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia temática. 6 ed., 3a reimpressão. São Paulo: Contexto, 2016. p. 129-131.
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1. Por que podemos afirmar que as atividades retratadas 
nessas imagens são tipicamente urbanas? 

2. Na sua cidade, seria possível realizar essas atividades, 
como andar de bicicleta em uma ciclofaixa, assistir a um 
espetáculo de música gratuito ou exercitar-se em um 
equipamento público? Há condições urbanas para reali-
zar essas atividades?

3. Na sua opinião, qual é a importância da criação de espa-
ços urbanos para a realização de atividades desse tipo? 

4. Você considera esses espaços importantes para o bem-
-estar das pessoas e para o meio ambiente urbano? Jus-
tifique sua resposta.

5. Que equipamentos urbanos você considera que façam 
falta em sua cidade? Como você poderia se mobilizar, 
com seus colegas, para exigir do poder público a im-
plantação deles? 
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 �  Academia ao ar livre no Centro de Esportes e Lazer 
Dirceu Graeser na praça Oswaldo Cruz, Curitiba  
(PR), 2015. 

 �  Virada Cultural na cidade de São Paulo (SP), em 2014, evento que reúne diversas atividades artísticas gratuitas para a população.

Ao longo dos últimos dois séculos, o crescimento 
da população urbana mundial está ligado ao desen-
volvimento da atividade fabril, impulsionada pela Re-
volução Industrial, ocorrida no Reino Unido a partir 
do fim do século XVIII. A instalação de novas fábricas 
foi acompanhada pelo cercamento das terras coletivas, 
o que ocasionou o deslocamento dos trabalhadores 
rurais sem terra para os centros urbanos em busca de 
sobrevivência como operários. Em diversas regiões do 

mundo, as cidades cresceram em torno das atividades 
industriais, tornando-se polos de atração para pessoas 
em busca de trabalho e melhores condições de vida. 

Estima-se que, no início do século XIX, apenas 3% 
da população do planeta morava em áreas urbanas. Em 
meados daquele século, já eram 15% e, pela primeira 
vez na história da humanidade, em 2010, a população 
urbana superou a rural. O gráfico a seguir apresenta a 
distribuição da população urbana pelo globo. 

Jo
ão

 P
ru

de
nt

e/
Pu

ls
ar

 Im
ag

en
s



216 Capítulo 4

Você pode acessar um exemplo de anamorfose no link: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/
20815-anamorfose.html. Um exemplo de cartograma pode ser encontrado em: https://labvis.eba.ufrj.br/electoral-
-map/. (Acesso em: 11 set. 2020.)

Página 95

1. De que modo o crescimento populacional se relaciona com a urbanização? 
Quando ocorre o aumento da população absoluta ocorre o aumento, proporcional, da população 
urbana, logo o crescimento das cidades também ocorre. 

2. O que caracteriza a urbanização nos países em desenvolvimento? 
Os países em desenvolvimento não passaram pelas três revoluções industriais, o que fez sua ur-
banização ocorrer de forma acelerada, dificultando a criação de empregos e infraestrutura que 
contemplem toda a população urbana.

Página 98

O estudo articulado da história dos países latino-americanos, e não apenas 
de história do Brasil, tem sido pouco valorizado nos currículos escolares, mas o 
entendimento das dinâmicas urbanas nesses países pode colaborar para o enten-
dimento da própria experiência brasileira. As diferenças e semelhanças entre as 
nossas cidades e as cidades de países hispano-americanos oferece uma perspectiva 
atual e crítica para esclarecer as desigualdades socioespaciais e o papel da indus-
trialização no crescimento acelerado dessas cidades. Sugere-se que o material 
visual disponível nesta seção ofereça oportunidades para os estudantes refl etirem 
sobre as diferentes paisagens que conformam algumas cidades latino-americanas.

1. Com base no gráfi co acima, indique os países latino-americanos que apre-
sentam mais da metade da população urbana trabalhando na informalidade. 
Bolívia, Equador, Peru, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Colômbia, El Salvador, República Domi-
nicana e Paraguai.

2. Por que os altos índices de informalidade estão relacionados com o processo 
de urbanização na América Latina? 
Esses índices são decorrentes da urbanização acelerada, da industrialização tardia (nos casos dos 
países industrializados) e do êxodo rural. Todos esses fatores causam problemas como a falta 
de garantias trabalhistas (previdência, seguridade social, condições adequadas de trabalho) para 
essas pessoas.

Página 99

1. Qual era a diferença em termos populacionais entre as cidades agrícolas 
e mineradoras? 
Espera-se que o estudante perceba que as cidades agrícolas não concentravam população, pois 
as pessoas viviam no campo, ao contrário das cidades mineradoras onde a população era toda 
urbana.

98 CAPÍTULO 4

Em 2010, cerca de 79% da população da América 
Latina vivia em cidades, e estima-se que, em 2050, o 
percentual será de 86,6%. Na região, a urbanização 
produziu efeitos semelhantes em países distintos. 
Um deles foi a concentração populacional em algu-
mas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade 
do México, Buenos Aires e Lima, formando em torno 
delas extensas regiões metropolitanas. 

A concentração urbana deu novas formas aos 
desequilíbrios regionais e às desigualdades econô-
micas e políticas nos países latino-americanos. E a 
chave para compreender o que isso significa está na 
resposta a uma questão aparentemente óbvia: o que 
a concentração urbana de fato concentra? Além de 
pessoas, concentra as condições básicas para o de-
senvolvimento econômico e social, pois as principais 
infraestruturas, serviços e oportunidades de emprego 
e renda estão nas grandes cidades e regiões metro-
politanas, enquanto as demais regiões do mesmo país 
recebem, em geral, poucos investimentos e são vistas 
como “atrasadas” e pouco atrativas.

A urbanização nos países desenvolvidos foi acom-
panhada de transformações, no campo e na cidade, 
que integraram o mercado e o desenvolvimento tec-
nológico, limitando a ocorrência de discrepâncias nas 
condições de vida entre as áreas rurais e urbanas. Em 
alguns países latino-americanos, como já havia acon-
tecido nos desenvolvidos, a urbanização ocorreu asso-
ciada à industrialização. No entanto, uma característi-
ca marcante da América Latina foi a rapidez com que 
grande parte da população rural se transferiu para as 
cidades em decorrência da mecanização da produção 
agrícola e do aumento da concentração fundiária. O 
crescimento acelerado dos centros urbanos e a depen-
dência do capital estrangeiro tornaram inevitáveis pro-
blemas urbanos comuns, como segregação espacial, 
concentração de renda e baixa qualidade de vida da 
maioria da população em função da falta de moradia, 
saneamento, mobilidade e empregos formais.

Entre 1970 e 2000, a população urbana da Améri-
ca Latina cresceu 240%, o que torna a região a mais 
urbanizada entre os países periféricos. Durante esse 
período, as cidades latino-americanas se mostraram in-
capazes de gerar empregos formais para todos, o que 
provocou a marginalização e a informalidade e contri-

buiu para aprofundar as desigualdades sociais. No grá-
fico a seguir, percebemos que a precarização do traba-
lho nessas cidades ainda é um desafio a ser superado 
pela maioria dos países latino-americanos.

A origem colonial das cidades latino-americanas 
produziu dois modelos de cidade, um ligado às ativi-
dades agrícolas e outro, à mineração. Os espanhóis, 
ao chegarem à América, encontraram territórios ampla-
mente ocupados por agricultores e artesãos com eleva-
do nível de desenvolvimento técnico e cuja população 
vivia em cidades. Dessa forma, puderam se beneficiar 
de toda a infraestrutura já criada pelos povos pré-co-
lombianos para estabelecer as bases de sua dominação.

Nas regiões onde a mineração se consolidou como 
atividade colonial na América espanhola, as cidades 
cresceram de forma dispersa pelo interior do continente. 
Essas cidades eram centros da administração da Coroa 
espanhola, articulavam as regiões mineradoras e contro-
lavam a extração. 

Na América portuguesa, os primeiros núcleos urba-
nos surgiram no litoral, preferencialmente em enseadas 

1. Com base no gráfi co acima, indique os países 
latino-americanos que apresentam mais da 
metade da população urbana trabalhando 
na informalidade. 

2. Por que os altos índices de informalidade 
estão relacionados com o processo de ur-
banização na América Latina? 

75

50

25

0

Bo
lív

ia
Eq

ua
do

r
Pe

ru
Ho

nd
ur

as
Ni

ca
rá

gu
a

G
ua

te
m

al
a

Co
lô

m
bi

a
El

 S
al

va
do

r

Co
sta

 R
ica

Re
pú

bl
ica

 D
om

in
ica

na
Pa

ra
gu

ai
Ve

ne
zu

el
a

M
éx

ico
Br

as
il

Ar
ge

nt
in

a
Pa

na
m

á
Ur

ug
ua

i
Ch

ile

A
rq

ui
vo

 d
a 

ed
ito

ra

2 1

Fonte: https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Regional_Social.
html?idioma=spanish. Acesso em: 20 jul. 2020.
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2 1

Fonte: CITIES in numbers: how patterns of urban growth change the world. Disponível em: https://www.theguardian.com/
cities/2015/nov/23/cities-in-numbers-how-patterns-of-urban-growth-change-the-world. Acesso em: 10 jun. 2020. 

Fu
nd

o 
de

 P
op

ul
aç

ão
 d

as
 N

aç
õe

s

São Paulo
20,4

Chile
14,6
56%

Bolívia

Paraguai

Uruguai

Peru
21,0
73%

Venezuela
26,0
94%

México
84,392
77%

Canadá
26,3
80%

Reino Unido
54,0
90%

Alemanha
62,0
75%

Países
Baixos
13,3
81%

Suécia
7,6

Polônia
23,9
6,2%

Rússia
103,6
73%

Ucrânia
30,9
68%

Turquia
51,1
68%

Irã
48,4
68%

Iraque
20,3
67%

Síria
10,2
51%

Arábia 
Saudita

20,9
81%

Etiópia
13,0
16%

Sudão
16,3
43%

Costa do
Marfim

8,6
Gana
11,3
45%

Nigéria
68,6
50%

Angola
9,3

Camarões
9,5

Tanzânia
9,9

25%

Quênia
7,6

Rep. Dem. do 
Congo
20,2
33%

África 
do Sul
28,6
60%

Egito
33,1
43%

Espanha
33,6
77%

Marrocos
19,4
60%

Argélia
22,0
65%

Japão
84,7
66%

Coreia 
do Sul
39,0
81%

Vietnã
23,3
27%

Hong
Kong

Mianmar
16,5
32%

Tailândia
21,5
33%

Filipinas
55,0
64%

Indonésia
114,1
50%

Bangladesh
38,2
26%

Malásia
18,1
69%

Austrália
18,9
95%

Coreia 
do Norte

14,1
62%

Paquistão
59,3
36%

Uzbequistão
10,1
37%

Afeganistão
7,8

Cazaquistão
8,6

Dinamarca

Estônia
Letônia

Belarus

Eslováquia

EslovêniaSuíça

Cuba
8,5

El
Salvador

Honduras

Costa Rica
Panamá

Porto Rico

República 
Dominicana

Haiti

Jamaica

Irlanda

Croácia
Sérvia e 
Mont. Bulgária

Geórgia

Grécia

Armenia

Azerbaijão

Mongólia

Turcomenistão Tajiquistão

Laos Camboja

Singapura
Papua-Nova Guiné

Melanésia

Timor-Leste

Nova
Zelândia

Butão
Nepal

Sri Lanka

Iêmen

Omã

Emirados
 Árabes

KuwaitJordâniaIsrael

EritreiaChade

Moçam-
-bique

Uganda

Níger

BurkinaMali
Guiné

Serra Leoa Mauritânia
Guiné-Bissau

Gâmbia
Senegal

Libéria

Togo

Benin

Congo

Gabão
Zâmbia

Ruanda

Burundi

Somália

Malaui

Zimbábue

Madagascar
BotsuanaNamíbia

Maurício

Suazilândia
Lesoto

Rep. Centro-Africana

Líbia

Tunísia

Portugal

Palestina

Líbano

Quirguistão

Bósnia
Albânia

Macedônia

Moldávia

HungriaÁustria

Lituânia

Noruéga Finlandia

Bélgica
10,2
97%

França
46,9
77% Itália

39,6
68%

Romênia
11,6
54%

República
Tcheca

7,4

Istambul
11,7

Moscou
13,4

Teerã
12,1

Cantão
14,5

Beijing
12,7

Seul
23,2

Manila
15,4

Jacarta
14,9

Daca
13,8

Calcutá
15,5

Bombaim
21,3

Délhi
21,1

Carachi
14.8

Lagos
10,0

Osaka
16,6

Tóquio
33,4

Xangai
17,3

Londres
12,0Estados  Unidos

246,2
População urbana em milhões

81%
Porcentagem urbana

China
559,2

População urbana em milhões

42%
Porcentagem urbana

Índia
329,3
29%

LA
17,9

Nova York
21,8

Trinidad e Tobago
Guate-
-mala

Nicarágua

Colômbia
34,3
73%

Cidade
do México

22,1

Equador
8,7

Argentina
35,6
90% Buenos

Aires
13,5

Brasil
162,6
85% Rio de

Janeiro
12,2

Cairo
15,9

Predominância urbana 

75% ou mais

Predominância urbana 

50%-74%  

Predominância rural

25%-49%  

Predominância rural

0%-24%  

Cidades com mais de 10 milhões de pessoas

(grandes áreas urbanas)

Crescimento urbano, 2005-2010

População urbana mundial – total de 6,615,9 milhões
3,307,950,000

África Estados 
Árabes

Ásia América
Látina e
Caribe

Oceania América 
do

Norte

Europa Leste 
Europeu

3,2%
2,8%

2.4%
1,7%

1,3% 1,3% 0,1% – 0,4%

Como se pode observar pelo gráfico, algumas re-
giões e países apresentam taxas de urbanização mais 
elevadas, como a Europa, a América do Norte e alguns 
países da América Latina. Esse dado indica que, histo-
ricamente, a urbanização não ocorreu com a mesma 
intensidade e ritmo em todos os lugares, obedecendo 
aos diferentes ritmos de crescimento populacional e às 
variadas evoluções das atividades econômicas. 

Nos países centrais do capitalismo, a população 
urbana aumentou paulatinamente entre meados do 
século XIX e os dias atuais, quando atingiu taxas de ur-
banização entre 80% e 90% e uma tendência à estabi-
lização. Nos países em desenvolvimento, o crescimento 
urbano iniciou-se a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) em um ritmo bastante acelerado, 
resultado de um modelo de industrialização tardia as-
sociado ao êxodo rural, à mecanização no campo e ao 
crescimento populacional das cidades. 

Esse fenômeno foi bastante comum na maioria 
dos países latino-americanos, asiáticos e africanos, 
provocando inúmeros problemas sociais, econômicos 
e ambientais. O crescimento acelerado e desordena-
do das cidades nesses países não foi acompanhado de 
políticas públicas que garantissem moradias dignas, 
saneamento básico e água tratada, redes de trans-
porte público eficientes e uma série de equipamentos 
urbanos necessários ao bem-estar da população. Ao 

mesmo tempo, a baixa oferta de empregos formais, 
associada a diferentes formas de segregação socioes-
pacial, provocou uma sensível elevação dos níveis de 
violência e discriminação que atingem, principalmen-
te, a população mais pobre.

Atualmente, países latino-americanos e aqueles com 
grandes contingentes populacionais rurais, como Índia, 
Indonésia, China e alguns do Sudeste Asiático, apresen-
tam altos índices de urbanização. 

De todo modo, a urbanização é um fenômeno 
recente quando comparado com toda a história da 
humanidade, e tem provocado inúmeras alterações 
no modo de vida e nas condições ambientais do pla-
neta, em virtude do aumento exponencial da polui-
ção do ar, do crescimento do consumo e do gasto 
de combustíveis fósseis para manter as cidades em 
plena atividade. 

1. De que modo o crescimento populacional se 
relaciona com a urbanização?

2. O que caracteriza a urbanização nos países 
em desenvolvimento?
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e baías, o que facilitava as atividades portuárias, funda-
mentais para escoar a produção agrícola para a Europa, 
bem como as atividades militares, a fim de garantir o 
domínio territorial. Uma das consequências dessa dinâ-
mica é que, até hoje, diversas capitais dos estados brasi-
leiros se localizam no litoral, como Recife, Salvador, Rio 
de Janeiro e Florianópolis, enquanto outras foram cria-
das em regiões não muito distantes do litoral, como São 
Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 

Foi somente a partir do final do século XVII, com 
a expansão da exploração do ouro e da prata, que a 
Coroa portuguesa criou leis que autorizavam a fun-
dação de cidades no interior do território. Desse mo-
mento em diante, surgiram cidades como Vila Rica, 
atualmente Ouro Preto (MG), e a cidade de Vila Boa, 
atual cidade de Goiás (GO). Cuiabá (MT) foi fundada 
em 1727, e Campinas (SP) foi elevada à condição de 
vila em 1797, todas em decorrência da mineração e 
do bandeirismo.

O aumento da fundação de cidades pelo interior do 
território foi um processo descontínuo e subordinado à 
economia. À medida que a economia era orientada e 
estimulada por um produto, as áreas correspondentes 
rapidamente eram ocupadas, mas, se a atividade eco-
nômica declinasse, as áreas ocupadas recuavam. Nesse 
segundo caso, as ocupações restringiam sua produção 
à subsistência, permanecendo por longos períodos em 
isolamento por falta de atrativos econômicos. Os pri-
meiros quatro séculos da história brasileira foram mar-
cados pela preponderância da vida agrícola, enquanto 
as cidades eram pequenos entrepostos comerciais e 
centro da administração pública. Ou seja: a maior parte 
da população vivia no campo. 

No final do século XVII, a descoberta de ouro na 
região onde atualmente é o estado de Minas Gerais 
atraiu milhares de pessoas e deu origem às cidades 
mineradoras. Nesse contexto, as cidades passaram a 
concentrar a população; um exemplo é a atual cidade 
de Ouro Preto, com suntuosas construções, vida cul-
tural intensa e grande diversidade populacional.

A cidade de São Paulo (SP) seguiu a tradição 
agrícola. Com o desenvolvimento da cafeicultura no 
século XIX, tornou-se entreposto entre o porto de 
Santos e as áreas produtoras do interior do estado. 
Com isso, passou a abrigar os casarões dos barões 
do café e, posteriormente, recebeu investimentos no 
setor industrial provenientes do excedente da produ-
ção cafeeira. Aos poucos a mão de obra escravizada 
foi substituída pela imigrante. Os fluxos migratórios 
se intensificaram a partir da década de 1950, origi-
nários principalmente do Nordeste e de fora do país. 
Em 1922, São Paulo realizou um planejamento ur-
bano inspirado em cidades europeias. Desde então, 
muitas reformas urbanas foram feitas com o objetivo 
de promover a modernização da cidade, guiadas pelo 
rodoviarismo e pela industrialização tardia. 

1. Qual era a diferença em termos populacio-
nais entre as cidades agrícolas e mineradoras? 

2. Na cidade onde você vive ou que frequenta, 
que sistema de transporte é priorizado: o 
individual ou o público? Explique. 

A partir da década de 1930, a urbanização latino-americana ocorreu graças ao desenvolvimento industrial. 
As indústrias que foram instaladas nas cidades atraíram grandes fluxos de pessoas em busca de trabalho e melho-
res condições de vida.

Na década de 1930, alguns fatores 
impulsionaram a industrialização dos 
países latino-americanos, como a queda 
da exportação de produtos agrícolas, a 
crise financeira de 1929 com a quebra 
da bolsa de Nova York e a redução da 
produção industrial mundial gerada pela 
Primeira Guerra Mundial. Esses fatores 
criaram as condições para que os go-
vernos incentivassem a industrialização 
com base na substituição de importa-
ções por produtos locais.

�  Bairro da Zona Rosa (Bogotá, 
Colômbia, 2013), área que concentra 
lojas de grife e restaurantes e 
expressa o alto poder de consumo de 
parte da população colombiana.
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2. Na cidade onde você vive ou que frequenta, que sistema de transporte é priorizado: o individual ou o público? 
Explique.
Resposta pessoal, mas espera-se que os estudantes reflitam sobre as características das cidades brasileiras, que em geral priorizam o trans-
porte rodoviário e o uso do carro como principal meio de locomoção.

desenvolvimento econômico
A leitura poderá ser realizada de forma compartilhada, efetuando pausas após cada parágrafo e solicitando 

que um ou outro estudante explique o que entendeu. Nesses momentos, pode-se mediar a explicação e recorrer 
a conteúdos trabalhados nos capítulos anteriores, sobre o tema da industrialização.
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O debate sobre os eventos ocorridos no Recife, Santiago do Chile e Manágua 
contribui para a refl exão sobre o protagonismo juvenil e o papel da cidade como 
lócus da cidadania. Entendemos que o estudo sobre a cidade deve contribuir para 
a formação cidadã, como nos explica a geógrafa Amélia Damiani:

A noção de cidadania envolve o sentido que se tem do lugar e do espaço, já que 
se trata da materialização das relações de todas as ordens, próximas ou distantes. 
Conhecer o espaço é conhecer a rede de relações a que se está sujeito, da qual se é su-
jeito. Alienação do espaço e cidadania configuram um antagonismo a considerar. [...]

Reconhecem-se os avanços técnicos nessa direção. Avanços e limites, concomi-
tantemente, pois se impõem certos materiais e técnicas, em detrimento do acervo 
de procedimentos já consolidados culturalmente. Trata-se do problema de usos e 
costumes e do empreendimento privado e seus interesses, estes últimos filtrando e 
selecionando os primeiros. Em síntese, estamos diante do desnível entre crescimento 
econômico e desenvolvimento.

Na Geografia, as mudanças históricas concretas, com o acirramento das contradições, desembocaram em grandes 
rupturas técnicas, metodológicas e temáticas. Abordagens que, de forma subjacente, fundamentavam-se no espaço 
geométrico, considerado como continente de relações, passam a reflexões que privilegiam o espaço social, produzido 
e reproduzido socialmente, considerado produto e produtor de relações sociais. Mais do que nunca, a Geografia 
afirma-se como uma ciência social.

[...]
O espaço social exige a discussão da apropriação. Um espaço realiza-se como social quando é, de fato, apro-

priado. Desembocamos na questão da cidadania. A exclusão multiforme, com relação ao espaço, constitui e reflete 
a redução do cidadão a usuário, nos termos de Milton Santos, em O espaço do cidadão; ou o comprometimento 
da figura do usuário, nos termos enriquecidos da discussão, enfrentada por Odete Carvalho de Lima Seabra, em 
Insurreição do uso. Compreendo cidadania envolvendo, claramente, a questão da sociedade civil e suas formas de 
representação do mundo produzido por ela, para além das formas de representação política, que se desenvolveram 
e, muitas vezes, substituem a apropriação concreta, por sua mistificação e especialização. Nos usos cotidianos, os 
limites de apropriação se evidenciam. No mundo espetacular da representação, política ou religiosa, frequentemente 
ambas, o simulacro do uso se realiza.

O cidadão se definiria como tal, quando vivesse a condição de seu espaço enquanto espaço social, reconhecendo 
sua produção e se reconhecendo nela. É infracidadão aquele que não se reconhece em sua obra e vivência, de forma 
totalmente alienada, suas relações humanas, sendo seu espaço vivido reduzido ao espaço geométrico. Essa restrição 
da vivência não atinge somente os mais pobres, embora os alcance preferencialmente. Os termos da produção do 
espaço envolvem a redefinição da qualidade dos espaços produzidos. Prevalecem os espaços redutores, que já não 
são espaços de vida, mas espaços ressecados, de relações sociais e afetivas reduzidas.

DAMIANI, Amélia Luisa. A Geografia e a construção da cidadania. In: CARLOS, Ana Fani A. (org.). A geografia na sala de aula. 
6. ed. São Paulo: Contexto, 2004. p. 50-61.

Cabe discutir os impactos do Consenso de Washington para o Brasil e como a política neoliberal impacta na 
distribuição da renda.
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As cidades no mundo capitalista se desenvolve-
ram como meio de geração de lucro, ao concentrar as 
condições necessárias para a produção e a circulação 
de mercadorias, capitais e serviços. Mas é possível se 
apropriar das cidades de maneiras que vão além das 
relações econômicas. O espaço urbano pode ser tam-
bém o do encontro, da solidariedade, da manifestação 
política e artística. Nesse sentido, veremos agora três 
exemplos que expressam a potencialidade das cidades 
latino-americanas como espaços de cidadania.

A luta dos Mapuche, no Chile, ganhou visibilidade 
ao se tornar um dos símbolos dos protestos que tiveram 
início com o aumento da passagem de metrô e desen-
cadearam reivindicações sociais e políticas mais amplas.

O povo Mapuche é originário do sudoeste da Ar-
gentina e da região centro-sul do Chile; hoje somam 
cerca de 700 mil indivíduos. Historicamente, a luta pela 
preservação de seus direitos foi uma marca desse povo 
desde o contato com os colonizadores espanhóis. Mes-
mo após a independência do Chile e da Argentina, os 
Mapuche tiveram de continuar resistindo à desapropria-
ção sistemática de seus territórios. Atualmente, mais da 
metade dessa população vive nas periferias urbanas, e 
muitos tentam preservar e manter os vínculos com suas 
comunidades de origem.

 � Jovens manifestantes no topo de estátua militar em Santiago, 
Chile, 2019. 
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Os Mapuche ainda buscam garantir seus direitos e 
se manifestam politicamente, tendo a arte como uma 
das principais formas de expressar suas mensagens. 
Dessa modo, ganham importância suas produções lite-
rárias e canções, como demonstra o trecho da matéria 
jornalística a seguir. 

[...] Na prosa, [...] se destaca Javier Milanca Oli-
vares, autor de Xampurria. Lançado em 2015, o li-
vro fala sobre a resistência dos Mapuche que ainda 
vivem em seus territórios tradicionais e aqueles que 
foram forçados a migrar para os grandes centros 
urbanos.

Já na música, diferentes gêneros se mesclam 
para cantar a palavra do povo indígena Mapuche. 
[...] tem se destacado: o hip hop. Mesclando o idio-
ma mapuche, conhecido como mapudungun, com o 
espanhol e outros idiomas, as músicas mesclam a 
urbanidade e o dia a dia tradicional dos indígenas.

“É um som urbano, onde está concentrada a 
maior parte da população, e aproveita essa mas-
sividade para passar mensagens claras e políti-
cas”, descreve o historiador [Rodrigo Huenchún]. 
Nomes como o da banda Wechekeche ñi Trawün 
se destacam.
PAIXÃO, Mayara. Arte e cultura marcam novas lutas do povo  

Mapuche no Chile. Brasil de Fato, 15 mar. 2019. https://www.
brasildefato.com.br/2019/03/07/arte-e-cultura-marcam-novas 
-lutas-do-povo-mapuche-no-chile/. Acesso em: 20 jun. 2020. 

Com o objetivo de implementar as premissas apre-
sentadas no Consenso de Washington, o Chile criou 
uma série de medidas que resultaram no aprofunda-
mento da pobreza e das desigualdades sociais sem a 
garantia de assistência adequada à população de baixa 

renda e no aumento e na privatização de serviços 
públicos essenciais, como previdência social. To-
dos esses problemas alimentaram a série de pro-
testos realizados no Chile em 2019 e 2020.

O Consenso de Washington foi o resultado de um 
encontro, realizado em 1989 na capital dos Estados Uni-
dos, que reuniu funcionários do governo estadunidense, 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Nesse encontro 
foram propostas medidas que buscavam ampliar o neo-
liberalismo nos países da América Latina. As premissas 
básicas apresentadas pelo Consenso de Washington 
são:

•  promover a privatização de empresas estatais, 
tanto na área comercial como na de infraestrutu-
ra, para garantir o predomínio da iniciativa priva-
da em todos os setores;

• realizar reforma fiscal e tributária, a fim de reduzir 
os tributos pagos pelas empresas;

• implementar a disciplina fiscal, cortar gastos e 
eliminar ou diminuir as dívidas, reduzindo custos 
com os serviços e o funcionalismo público.
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PESQUISA
A proposta é que os estudantes desenvolvam pesquisas que associem proce-

dimentos para o levantamento de dados primários e secundários, elaborem uma 
representação cartográfi ca e estabeleçam relação entre o tipo de urbanização e 
as características de sua própria cidade.

Ao realizar o estudo de diferentes lugares da cidade, a EM13CHS104 será 
mobilizada pelos alunos ao proceder à análise de objetos e vestígios da cultu-
ra material e imaterial. Eles também desenvolvem nessa atividade a habilidade 
EM13CHS106, ao utilizar e produzir materiais cartográfi cos, gêneros textuais e 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica para se comu-
nicar, acessar e difundir informações e produzir conhecimentos.

A habilidade EM13CHS201 será trabalhada por meio da análise das trans-
formações das paisagens e usos urbanos, o que pode levá-los a compreender 
as mudanças para posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles.

1. Faça uma pesquisa para identifi car alguns dados sobre a fundação de sua 
cidade. Para isso visite o site da prefeitura e verifi que:

a. o ano de fundação ou emancipação; 
A resposta dependerá da cidade estudada. Pode-se relacionar essa informação com a 
apresentada no início do capítulo, verificando se é uma cidade antiga que tem sua história 
ligada ao período colonial, se é uma cidade cuja ocupação decorreu de alguma atividade 
econômica específica, ou ainda se pertencia a algum outro município e foi emancipada. 

b. as primeiras atividades econômicas que se desenvolveram no lugar; 
A resposta dependerá da cidade estudada. Mas pode ter sido um lugar com importância 
portuária, um entreposto comercial, um pouso de tropeiros, pode ter surgido após a cons-
trução de uma linha férrea ou rodovia, por exemplo.

c. os primeiros moradores. 
A resposta dependerá da cidade estudada, mas pode ter surgido com a ocupação decor-
rente de algum evento (construção de uma hidroelétrica, rodovia ou de uma atividade 
econômica como mineração, pecuária etc) que atraiu fluxos migratórios de outras partes 
do Brasil, ou a cidade pode ter sido promovida por ações do Estado, como as que foram 
ocupadas por imigrantes europeus no Sul do Brasil, por exemplo.

2. Levante dados atuais sobre a cidade. Para isso, visite o site do IBGE, dis-
ponível em: https://cidades.ibge.gov.br (acesso em: 18 ago. 2020). Nele 
você poderá acessar informações sobre seu município digitando o nome 
no ícone de pesquisa por município. Busque e anote no caderno os se-
guintes dados:

a. população: anote a população absoluta e a densidade demográfi ca. 
No site, após selecionar o Estado, surgirá a opção para digitar o nome do município. Em 
seguida aparecerão os dados gerais: código do município, gentílico, prefeito e os dados da 
população absoluta do último censo, a estimada para o ano e a densidade demográfica. 
Também é disponibilizada a posição da cidade no ranking de municípios, comparando-o 
com municípios da microrregião, do Estado e do Brasil.

b. trabalho e renda: registre o percentual de pessoas ocupadas com renda inferior a ½ salário mínimo e os 
setores da economia em que trabalham. 
Logo abaixo dos dados de população, aparecem os dados sobre trabalho e rendimento, sendo possível observar o salário médio 
mensal dos trabalhadores formais, o pessoal ocupado e o percentual da população ocupada, bem como o percentual da população 
com rendimento nominal per capita de até ½ salário mínimo – esse último dado pode ser abordado a partir da distribuição de renda.

Habilidade (EM13CHS104) 
Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS201) 
Analisar e caracterizar as dinâmicas 
das populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos continentes, 
com destaque para a mobilidade e a 
fixação de pessoas, grupos humanos 
e povos, em função de eventos na-
turais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamen-
te em relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles. 
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PESQUISA

Cada cidade latino-americana teve um processo de formação que lhe conferiu determinadas características.  
Ao mesmo tempo, elas apresentam aspectos que as tornam semelhantes a outras cidades da região. Você conhece 
a história de sua cidade? A seguir, propomos uma pesquisa para que você compreenda melhor a dinâmica de sua 
cidade. Siga o Roteiro de trabalho.

1. Faça uma pesquisa para identificar alguns dados sobre a fundação de sua cidade. Para isso, visite o site da 
prefeitura e verifique:

a. o ano de fundação ou emancipação;

b. as primeiras atividades econômicas que se desenvolveram no lugar;

c. os primeiros moradores.

2. Levante dados atuais sobre a cidade. Visite o site do IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br (acesso 
em: 18 ago. 2020). Nele você poderá acessar informações sobre seu município digitando o nome no ícone 
de pesquisa por município. Busque e anote no caderno os seguintes dados:

a. População: anote a população absoluta e a densidade demográfica.

b. Trabalho e renda: registre o percentual de pessoas ocupadas com renda inferior a meio salário mínimo e 
os setores da economia em que trabalham.

c. Território e ambiente: nesse ícone você encontrará dados relativos à infraestrutura e aos serviços 
públicos, como percentual da população atendida por vias públicas urbanizadas (asfalto, calçadas, 
iluminação), saneamento básico adequado e vias arborizadas. Registre esses dados, pois eles serão 
necessários para analisar as características da cidade.

3. Faça um levantamento cartográfico de sua cidade, utilizando mapas da internet, que podem ser encontra-
dos no site da prefeitura ou naqueles que disponibilizam mapas e imagens de satélite. Após encontrá-los, 
imprima-os em papel A3. Eles serão utilizados para construir um mapa que mostre os fenômenos analisa-
dos.

4. Converse com os colegas e o professor para definir alguns lugares da cidade que se transformaram sig-
nificativamente; por exemplo: rios que eram usados para o lazer e foram canalizados para a construção 
de avenidas; áreas que foram ocupadas por moradias improvisadas; fábricas que foram transformadas 
em shoppings ou em algum equipamento urbano, etc. Agora vocês trabalharão em pequenos grupos, e 
cada grupo se responsabilizará pela investigação de um lugar.

a. Levantem informações em sites de jornais e com moradores mais antigos, para saber sobre como era o 
lugar, qual era seu uso, quando houve a mudança, por que ela ocorreu; se possível, consigam imagens 
desse lugar, com paisagens antigas e atuais.

b. Elaborem um breve texto que explique o processo de transformação estudado e o ilustrem com imagens 
antigas e atuais, caso as tenham encontrado.

c. Localizem, no mapa do município, os lugares pesquisados, criando um símbolo para cada um deles.

d. Analisem a distribuição desses fenômenos pelo território para verificar se há relação entre eles. A cons-
trução de uma avenida pode ter levado à abertura de shoppings ou de hipermercados?

5. Converse com os colegas para avaliar os dados levantados e reflitam sobre as características da sua cidade. 
Quais são elas? Quais são suas potencialidades? O que precisaria ser melhorado? Como as melhorias po-
deriam ser feitas?

6. Por fim, digitalizem os materiais e as conclusões em vídeo ou em imagens (apresentação de slides) e di-
vulguem-nos nas redes sociais. Para isso, vocês poderão criar um perfil em nome da turma em uma das 
plataformas disponíveis.
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c. território e ambiente: nesse ícone você encontrará dados relativos à infraestrutura e aos serviços públicos, 
como percentual da população atendida por vias públicas urbanizadas (asfalto, calçadas, iluminação), 
saneamento básico adequado e vias arborizadas. Registre esses dados, pois eles serão necessários para 
analisar as características da cidade. 
Nesse ícone há informações sobre a área territorial do município, os percentuais do esgotamento sanitário adequado, da arborização 
em vias públicas e da urbanização de vias públicas. Esses dados contribuem para identificar a infraestrutura urbana oferecida pelo 
município e poderá ser analisada a partir da distribuição territorial desses serviços.

3. Faça um levantamento cartográfico de sua cidade, utilizando mapas da internet, que podem ser encontra-
dos no site da prefeitura ou naqueles que disponibilizam mapas e imagens de satélite. Após encontrá-los, 
imprima-os em papel A3. Eles serão utilizados para construir um mapa que mostre os fenômenos analisados. 
Com a impressão em mãos, caso o material seja a imagem de satélite, é importante delimitar a área estudada – isso poderá ser feito em 
papel transparente, posicionado sobre a imagem de satélite. 

4. Converse com os colegas e o professor para definir alguns lugares da cidade que se transformaram signi-
ficativamente; por exemplo: rios que eram usados para o lazer e foram canalizados para a construção de 
avenidas; áreas que foram ocupadas por moradias improvisadas; fábricas que foram transformadas em 
shoppings ou em algum equipamento urbano, etc. Agora vocês trabalharão em pequenos grupos, e cada 
grupo se responsabilizará pela investigação de um lugar. 
Convém mediar a definição dos pontos a serem analisados, conversando com os estudantes sobre os diferentes espaços (centro histórico, 
bairro comercial, bairro industrial, ponto turístico etc.) e dividindo-os em duplas ou trios e de acordo com a facilidade, de seus integrantes, 
de acesso aos lugares.

a. Levantem informações em sites de jornais e com moradores mais antigos, para saber como era o lugar, 
qual era seu uso, quando houve a mudança, por que ela ocorreu; se possível, consigam imagens desse 
lugar, com paisagens antigas e atuais. 
Para o levantamento de informações com moradores mais antigos, é adequado orientar os estudantes a realizarem entrevistas semies-
truturadas. Para a entrevista semiestruturada, elabora-se um roteiro com as perguntas centrais da investigação, de modo a permitir a 
inserção de outras inerentes ao contexto da entrevista. Esse tipo de entrevista não obedece a uma padronização de alternativas e por 
isso pode possibilitar que outras informações, relacionadas ao tema, sejam apresentadas pelo entrevistador de maneira espontânea.
Ao problematizar o tema da investigação, cabe solicitar que os estudantes definam, nos pequenos grupos, as perguntas centrais para 
compor o roteiro. O roteiro da entrevista, além de garantir a coleta das informações básicas por meio das perguntas centrais, serve 
para organizar a interação que ocorrerá entre o entrevistador e o entrevistado. Após esclarecer o objetivo da entrevista, é necessário 
que elaborem as perguntas centrais, tendo cuidado quanto à linguagem utilizada, à forma como foram elaboradas e à sequência das 
perguntas que será apresentada.
As questões centrais deverão procurar identificar as mudanças percebidas pelo entrevistado, bem como os benefícios – sociais, 
ambientais e econômicos – gerados pela transformação. Após elaborar o roteiro, os grupos poderão visitar os lugares respectivos, 
realizar as entrevistas e registrar as paisagens. É recomendável combinar uma data para a entrega desse material, considerando as 
características da turma.

b. Elaborem um breve texto que explique o processo de transformação estudado e ilustrem o texto com 
imagens antigas e atuais, caso as tenham encontrado. 
Esse texto deverá ser uma espécie de síntese dos dados da pesquisa, das discussões realizadas nos grupos e em sala, com os demais 
colegas e com o professor.

c. Localizem, no mapa do município, os lugares pesquisados, criando um símbolo para cada um deles.
Os estudantes poderão criar símbolos associados às características dos lugares; por exemplo, o bairro industrial poderá ser represen-
tado por um símbolo que simule uma fábrica.

d. Analisem a distribuição desses fenômenos pelo território para verificar se há relação entre eles. A cons-
trução de uma avenida pode ter levado à construção de shoppings ou de hipermercados? 
Espera-se que os estudantes relacionem as informações sobre a ocupação com a distribuição no mapa dos pontos estudados.

5. Converse com os colegas para avaliar os dados levantados e reflitam sobre as características da sua cidade. 
Quais são elas? Quais são suas potencialidades? O que precisaria ser melhorado? Como as melhorias po-
deriam ser feitas?
Nesse momento é importante refletir com os estudantes sobre o protagonismo político de cada um e em que medida as ações individuais 
e coletivas podem construir uma cidade melhor para todos.

6. Por fim, digitalizem os materiais e as conclusões em vídeo ou em imagens (apresentação de slides) e di-
vulguem-nos nas redes sociais. Para isso, vocês poderão criar um perfil em nome da turma em uma das 
plataformas disponíveis. 
O uso dessas plataformas pode propiciar a participação da comunidade escolar em debates, iniciativas e eventos que contribuem para a 
ampliação dos espaços de aprendizagem extramuros da escola.



220 Capítulo 4

Página 104

A leitura do texto indica a refl exão sobre o direito de todo cidadão à cidade, 
problematizando as características da cidade e a relação que cada sujeito que 
ali vive estabelece com ela. Além disso, o texto suscita o debate sobre o tipo de 
cidade em que gostaríamos de viver e sobre o que podemos fazer para construir 
um lugar melhor para todos.

A atividade colabora para desenvolver a habilidade EM13CHS206 na medida 
em que propõe uma refl exão sobre o “Direito à cidade” e suas implicações na 
produção do espaço urbano. A habilidade EM13CHS606 pode ser trabalhada a 
partir do debate sobre a ausência de direitos e da proposição de ações na loca-
lidade onde vivem. 

1. Com base na leitura do texto, escreva, com suas palavras, o que você 
entende por “direito à cidade”. 
Espera-se que os estudantes compreendam que essa expressão se refere ao direito que todo ci-
dadão teria de usufruir com igualdade dos espaços, benefícios, equipamentos e políticas urbanas.   

2. Você acredita que os espaços urbanos da cidade são democráticos? 
Resposta pessoal. Os estudantes poderão argumentar que nem todos os espaços da cidade 
são democráticos, nem podem ser utilizados por todos da mesma maneira.

3. Será que todos os cidadãos têm acesso aos mesmos serviços e podem 
circular da mesma maneira por toda a cidade? 
Legalmente, sim, pois todos somos iguais e temos os mesmos direitos. No entanto, há lugares 
cujo uso acaba ficando restrito. Além disso, especialmente nas cidades latino-americanas, 
o processo de periferização e o crescimento horizontal faz muitas pessoas que vivem nas 
cidades serem privadas de serviços públicos essenciais e de infraestrutura urbana que garanta 
morar de forma digna. Com essas questões, pode-se problematizar o tema e articulá-lo com 
discussões realizadas em outros capítulos do volume.

4. Em grupo, defi nam uma ação possível para colaborar com a ampliação 
do direito à cidade ondem vocês vivem. Em seguida, em uma roda de 
conversa, amadureçam as propostas de ação e defi nam o que poderia 
ser feito de forma coletiva. 
Sugere-se incentivar a turma a definir uma única ação coletiva que tenha um objetivo definido 
e de curto prazo; assim, pode-se concluir a atividade e avaliá-la posteriormente com mais faci-
lidade. Em geral, ações muito complexas e prolongadas tendem a apresentar muitos obstácu-
los e engajar de forma muito desigual os estudantes, provocando o efeito contrário: em vez de se sentirem motivados ao protagonismo, 
os estudantes podem se sentir desmotivados. 

Das indicações desta seção, sugere-se organizar a exibição com debate do fi lme brasileiro Narradores de Javé, 
que se passa em uma pequena cidade do interior do país. Os problemas dos personagens e a própria dinâmica 
entre os poucos moradores do lugar contrastam com a experiência urbana em grandes cidades. Assim, o debate 
pode colaborar para ampliar a noção de cidade e seus diversos sentidos e formações. 
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1. E

2. A

3. E

Habilidade (EM13CHS206) 
Analisar a ocupação humana e a 
produção do espaço em diferentes 
tempos, aplicando os princípios de 
localização, distribuição, ordem, ex-
tensão, conexão, arranjos, casualida-
de, entre outros que contribuem para 
o raciocínio geográfico.

Habilidade (EM13CHS606) 
Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia. 
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DIÁRIOS de motocicleta. Direção de Walter Salles. Alemanha/Argentina/Brasil/Chile/EUA/
França/Peru, 2004. (126 min).
Che Guevara era um jovem estudante de Medicina que, em 1952, decide viajar pela América do 
Sul com seu amigo Alberto Granado. Uma parte da viagem é realizada em uma moto e a ou-
tra, por meio de caronas e caminhadas, sempre conhecendo novos lugares, povos e realidades 
sociais e econômicas, o que os faz questionar a validade do progresso econômico da região.

FERRÉZ. Capão pecado. São Paulo: Planeta, 2013. 
Romance que deu fama ao escritor e ativista Ferréz, conta a história de Rael, morador da pe-
riferia da cidade de São Paulo que sonha em ser escritor enquanto vive as paixões e amizades 
da juventude.

NARRADORES de Javé. Direção de Eliane Caffé. Brasil, 2003. (100 min).
A notícia de que uma usina hidrelétrica inundaria a cidade mobiliza seus habitantes. Eles de-
cidem escrever a história da cidade para que fique registrada sua importância e, assim, evitar 
seu fim. O filme possibilita discutir o significado da cidade para seus moradores e também o 
próprio papel do registro e o significado da memória para a história.
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Em 2006 foi lançada a Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Esse documento objetivava lançar as bases para a 
criação de espaços urbanos sustentáveis no contexto do século XXI. A primeira preocupação da carta é a disparidade 
de condições e oportunidades oferecidas aos habitantes da cidade, uma vez que grandes contingentes não têm 
acesso nem mesmo a serviços essenciais, como água e saneamento básico. Além disso, essa parcela da população 
é privada de espaços de cultura, áreas verdes e atendimento de saúde. Leia a seguir um trecho da Carta e, depois, 
responda às questões do Roteiro de trabalho. 

[...] O Direito à Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, 
democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e organização, baseado em seus usos e costumes, 
com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente 
a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e inclui os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Inclui também o direito à liberdade de reunião e organização; o respeito às mino-
rias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica 
e cultural. [...] 

CARTA Mundial pelo Direito à Cidade, 2006. Disponível em: https://direitoambiental.com/
carta-mundial-pelo-direito-a-cidade/. Acesso em: 10 set. 2020.

1. Com base na leitura do texto, escreva, com suas palavras, o que você entende por “direito à cidade”.
2. Você acredita que os espaços urbanos da cidade são democráticos? 

3. Será que todos os cidadãos têm acesso aos mesmos serviços e podem circular da mesma maneira por toda 
a cidade?

4. Em grupo, defi nam uma ação possível para colaborar com a ampliação do direito à cidade onde vocês vi-
vem. Em seguida, em uma roda de conversa, amadureçam as propostas de ação e defi nam o que poderia 
ser feito de forma coletiva.
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Livros

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. Tradução: Anita Di Marco. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. Disponível 
em: https://archive.org/details/LivroCidadeParaPessoasJanGehl/page/n33/mode/2up. Acesso em: 11 set. 2020.
O arquiteto e urbanista dinamarquês defende que a cidade deve ser pensada para pessoas e que a paisagem 
urbana precisa ser experimentada a partir dos cincos sentidos pelas pessoas que caminham por ela.

GOMES, Paulo César da Costa. A condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2002.
Essa obra contribui para a construção teórica e metodológica da geografia, estruturando sua análise com 
base em três noções – território, política e cidade – para realizar reflexões sobre as relações sociais e de poder 
na cidade.

Vídeo
Coisa mais linda (1a temporada). Série para televisão. Direção de Caito Ortiz, Hugo Prata e Julia Rezende. 
Brasil, 2019. (350 min). 
A série retrata a história de uma paulista que na década de 1950 decide se emancipar, abrindo um clube de 
bossa no Rio de Janeiro e rompendo as limitações impostas às mulheres na época. A filmagem é ambientada 
em um período em que a cidade do Rio de Janeiro passava por transformações urbanas significativas.

Filme

Se Deus vier que venha armado. Direção de Luis Dantas. Brasil, 2015. (1h27min). 
O filme retrata a saída temporária da prisão de um homem que, em 72 horas, terá de encontrar seu irmão 
e realizar uma missão para o PCC, que estava prestes a promover uma onda de ataques no estado de São 
Paulo. O filme desperta o debate sobre a marginalização e a exclusão das camadas mais pobres da população 
na cidade.

Sites

Observatório das Metrópoles. Disponível em: https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/. Acesso em: 
11 set. 2020. 
O Observatório reúne pesquisadores de diversas instituições envolvidos com análise das metrópoles brasileiras.  

IBGE – Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 11 set. 2020.
Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que traz dados específicos sobre cada cidade 
brasileira.
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A cidade não é apenas o cenário onde se desenvolvem 
as relações sociais. Ela é ao mesmo tempo produtora e 
produto dessas relações. Este capítulo busca destacar 
como se dá a imbricação da dimensão espacial e social em 
meio urbano, e mais precisamente a inter-relação entre 
território e desigualdades, já que segregação socioespa-
cial e gentrifi cação são características largamente com-
partilhadas por cidades brasileiras e latino-americanas. 

De início, pode-se notar que essa imbricação está na 
própria origem do termo, que, a título de introdução, 
poderia ser refl etida conjuntamente com os estudantes. 
Com efeito, cidade vem de civitas (latim), equivalente 
de pólis (grego), referindo-se ao espaço de participação 
dos cidadãos pertencentes a um grupo ou coletividade; 
ao mesmo tempo o termo se aproxima do sentido pro-
posto por urbis (latim) que designa um espaço territo-
rial. Essa dupla evocação da cidade, como pólis e urbis
simultaneamente, explica a ambivalência dos sentidos, 
a imbricação do social com o espacial, que o termo 
cidade carrega até hoje.

A urbanização foi um evento crítico com variadas 
repercussões. Não seria demais lembrar que algumas 
disciplinas – como a Sociologia, a Antropologia e a Psi-
cologia – nascem exatamente na modernidade, durante 
o crescimento das cidades na Europa e na América. Isso 
não é coincidência, tendo em vista que a cidade marca 
uma ruptura no modo como se organiza a sociedade. 
Todos os primeiros sociólogos – como Émile Durkheim, 
Max Weber, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies – enfren-
taram o tema, desenvolvendo teorias sobre modernida-
de e urbanização. A despeito das diferenças conceituais, 

compartilhavam a percepção de que a modernidade 
urbana estabelecia uma passagem em direção a uma 
sociedade diferenciada, com maior divisão do trabalho 
social (Durkheim), separação das esferas sociais, como 
política, economia, religião, família, arte, entre outras, 
como afi rmava Weber. A cidade representaria, dessa 
forma, a transição da solidariedade orgânica para a soli-
dariedade mecânica (Durkheim), do tradicional ao racio-
nal (Weber), da comunidade para a sociedade (Tönnies), 
das relações pessoais/concretas ao anonimato e relações 
impessoais/abstratas (Simmel). Já na segunda metade 
do século XX, uma sociologia estruturalista começaria 
a se debruçar sobre a infl uência da dimensão socioe-
conômica para a formação do território, e vice-versa, 
possibilitando uma melhor compreensão do mecanismo 
de reprodução das desigualdades em meio urbano, o 
que constitui a ênfase deste capítulo. 

De fato, um estudo empírico das cidades brasileiras 
não pode desprezar a disparidade constatada por qual-
quer observador acerca das condições mais ou menos 
adequadas de moradia, transporte, segurança, sanea-
mento básico, saúde, educação, lazer, cultura e meio 
ambiente, ao se compararem os diferentes bairros, dis-
tritos, zonas, regiões de um mesmo município. 

Em outros termos, verifi ca-se facilmente o fenômeno 
da segregação socioespacial em nossas cidades, ou seja, 
“separação de grupos sociais com características mais 
ou menos homogêneas, em espaços distantes entre si” 
que “estabelece o maior ou menor acesso que os gru-
pos sociais têm a oportunidades econômicas e sociais, 
assim como serviços e políticas, além do quanto podem 
interagir socialmente entre si” (Marques et alii, 2020). 

Ao longo do capítulo, são trazidas pesquisas quanti-
tativas realizadas a partir de dados ofi ciais que mostram, 
por exemplo, a má distribuição de equipamentos urbanos 
(escolas, creches, postos de saúde, rede de transporte 
público, escritórios de empresas e suas vagas de trabalho, 
centros comerciais, praças, museus, bibliotecas, cinemas 
etc.) entre os diferentes bairros de uma mesma cidade, 
onde direitos, oportunidades, bens e serviços estão con-
centrados em regiões centrais e de difícil acesso – pela má 
qualidade da rede de transporte público – para habitantes 
de regiões periféricas. Veremos como desigualdades ter-
ritoriais produzem desigualdades sociais, e vice-versa. Na 
verdade, trata-se de uma relação de mútua implicação, 
o que, na ausência de intervenção estatal, por meio de 
políticas públicas, tende a se reproduzir indefi nidamente.
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� Durante a greve dos 
metroviários de São Paulo (SP), 
em 2018, moradores do 
extremo leste da capital lotam 
ônibus rumo ao centro da 
cidade, onde há maior oferta 
de empregos.

� Passageiro sobe em helicóptero alugado por meio de aplicativo de transporte, em São Paulo (SP), 2016. 

Re
na

ta
 M

el
lo

/P
ul

sa
r 

Im
ag

en
s

Neste capítulo, veremos como as experiências urbanas são fortemente marca-
das por diferentes pontos de vista, cotidianos e acessos aos recursos da cidade. Es-
sas diferenças constituem também intensos processos de desigualdade, segregação 
e hierarquia. A cidade não é apenas o cenário genérico onde vivemos nossas vidas, 
ela é também território de disputa, de atuação de poderes públicos e privados e de 
agência das pessoas. Para começar, que tal iniciarmos nossa discussão refletindo 
justamente sobre a cidade e sua circulação? 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Quem são seus vizinhos? Quão diferentes ou 
semelhantes eles são de você?  Onde moram 
os ricos de sua cidade? E os pobres? Você 

conhece alguém que se mudou de casa porque não 
conseguiu mais arcar com o custo de vida de um bairro 
e precisou buscar um bairro mais barato? O que tor-
na um bairro mais barato ou mais caro do que outro? 
Quais tipos de experiências pessoais são geradas pelo
acesso desigual à cidade? Como a desigualdade apare-
ce no espaço urbano? 

A contemporaneidade se impôs em grande me-
dida pela transformação da paisagem e do modo 

como nos organizamos no espaço. A vida nas cida-
des é um grande exemplo disso. Há poucas gerações 
atrás podíamos afirmar que o Brasil era um país in-
teriorizado e arraigado na experiência direta com os 
modos de fazer e viver das tradições rurais. Hoje, 
após um acelerado processo de industrialização e 
deslocamento populacional, o país abriga a maior 
metrópole da América do Sul, a cidade de São Paulo. 
Não é de espantar, portanto, que nesse processo o 
modo como nos reconhecemos uns diante dos ou-
tros e nos relacionamos com o espaço também tenha 
se transformado. 
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� Na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ), edifício de luxo no bairro do Leme divide espaço com a comunidade da Babilônia, em 2007. 

� Em Manaus, capital do Amazonas e 
maior região metropolitana do Norte 
do país, uma mulher se equilibra no 
chão suspenso por palafitas enquanto 
olha para o rio, 2013.
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Habitação e transporte costumam ser dois dos 
principais componentes urbanos reveladores das desi-
gualdades. De fato, habitações precárias tornaram-se 
infelizmente um elemento de identidade da paisagem 
brasileira. Historicamente, são três os tipos principais: 
cortiço, favelas – as mais conhecidas –, e loteamentos 
clandestinos ou irregulares (idem, ibidem). Isso está li-
gado à ausência de políticas de acesso à terra em meio 
urbano, desde o início da República. Da mesma forma 
que não houve reforma agrária, não houve reforma 
urbana e, quando existiu, foi por meio de políticas de 
financiamento de imóveis, sem garantir regularização 
fundiária de assentamentos estabelecidos. À maioria dos 
habitantes restou a ocupação (acesso ao solo por meio 
da posse), sem democratização da propriedade, auto-
construção das edificações e urbanização não planejada, 
com diversos problemas de infraestrutura, incluindo falta 
de obras viárias. As imagens trazidas na abertura bus-
cam provocar a reflexão sobre esses temas. Assim, as 
imagens 1 e 2 trabalham as desigualdades em termos 
do acesso a um serviço urbano essencial, transporte, 
enquanto 3 e 4, os contrastes em relação à moradia. 

Sugere-se, se possível, projetar as imagens no quadro 
e realizar uma roda de conversa. Com base na imagem 
1, que trata da superlotação em um ônibus que cumprirá 
um longo trajeto de um bairro periférico até um bairro 
central, pode-se refletir sobre as razões dessa situação. 
Dentre outros fatores, pode aparecer no debate uma 
menção à frota reduzida de ônibus; mas aumentá-la não 
necessariamente reduz o tempo do trajeto, se o tráfego 
continuar congestionado por excesso de veículos. Assim, 
uma solução seria se mais vagas de trabalho fossem 
abertas em áreas descentralizadas, incentivando-se o 
estabelecimento de escritórios de empresas em loca-
lidades espalhadas pela cidade, de modo que longo 
trajeto para ir ao emprego não fosse uma necessidade. 

Por outro lado, a redução do uso do transporte indivi-
dual com automóveis parece ser inevitável, como percebe-
ram algumas capitais europeias. Mas isso afeta interesses 
(dos proprietários de veículos, de montadoras, concessio-

nárias etc.) que precisarão ser compensados, inclusive com 
uma melhor oferta em termos de conforto, qualidade e 
eficácia do próprio transporte coletivo. Isso parece fazer 
sentido em cidades com alta densidade populacional, como 
as metrópoles brasileiras, ainda mais se pensarmos em ter-
mos de sustentabilidade ambiental: reduziríamos a emissão 
de gás carbônico se menos carros circulassem. 

A imagem 2 que mostra um frete de táxi aéreo, 
na cidade latino-americana com maior tráfego de heli-
cópteros, São Paulo, contrastando com a imagem 1 ao 
paroxismo, em termos radicalmente opostos de lotação, 
rapidez no trajeto e emissão de carbono na atmosfera. 
Sem prejuízo de outros indicadores de desigualdade 
entre as duas imagens, pode-se passar à reflexão con-
junta sobre as imagens 3 e 4. A foto 3 retrata palafitas, 
habitações  presentes em diversas cidades brasileiras à 
beira-rio. No caso em tela, estas localizam-se em Ma-
naus, onde o rio é literalmente a rua. Vale destacar as 
elevações sobre as quais as casas são construídas para 
se prevenir das enchentes periódicas, e indagar-se sobre 
a qualidade dessa água: se estamos numa região de foz, 
e o curso da água passou por outros bairros, e se não 
há tratamento de esgoto, isso implica contato direto 
com água contaminada para os moradores de palafitas. 

Sugere-se que os estudantes imaginem e discutam 
o que significa desenvolver um modo de vida nessas 
condições. A imagem 4 retrata uma cena comum das 
paisagens urbanas brasileiras: as imensas desigualdades 
de moradia próximas umas das outras, mas separadas por 
muros e dispositivos de segurança privada, a indicar que 
habitação de qualidade só é acessível para a população de 
alta renda, quando, em tese, os salários da população de 
baixa renda deveriam prover as despesas de aluguel ou de 
investimento em casa própria, se for válido o pressuposto 
de que habitação é um direito de todos. A imagem 4 pos-
sibilita ainda notar que a segregação espacial entre classes 
sociais não se dá necessariamente em espaços distantes 
uns dos outros: “centro” e “periferia” são categorias não 
apenas topográficas, mas sociais.

Páginas 106 e 107

Objetivos do capítulo
1.  Refletir sobre a particularidade da experiência urbana e as relações sociais mais características desenvolvidas 

nesse meio.

2.  Compreender o processo de reprodução de desigualdades sociais no território urbano em diferentes cidades 
brasileiras e seus principais fenômenos (segregação e gentrificação), de modo a posicionar-se criticamente diante 
deles, intervindo no debate público.

3.  Analisar, por meio de pesquisas com metodologias quantitativas, os indicadores que permitem apreender e medir 
objetivamente as desigualdades urbanas, bem como as repercussões concretas no cotidiano de seus habitantes, 
por meio de estudos de caso.
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Página 108

Eliane Brum é uma premiada jornalista e autora de reportagens que combinam 
diferentes linguagens, da mais documental à literária. Habitualmente, seus textos 
partem de cenas cotidianas, tomadas por banais ou naturalizadas, para assim criar 
um estranhamento no leitor ou na leitora e fazê-lo(la) refl etir sobre as implicações 
políticas delas, a estrutura de desigualdades que se encontra por trás, ou a viola-
ção de direitos que está em ação. No caso do trecho recortado de uma de suas 
colunas para o jornal El País, e sugerido para leitura, ela descreve o processo de 
estranhamento, refl exão e descoberta de uma amiga e interlocutora sua, acerca 
da diferença do espaço público quando se compara São Paulo a Paris. Mais preci-
samente, o texto revela que  a circulação de pessoas em cidades como São Paulo 
se dá cada vez mais entre espaços privados, do tipo “enclaves fortifi cados”, como 
defi ne a antropóloga Teresa Caldeira (2000), caracterizado por fortes dispositivos 
de segurança e levando os indivíduos a se relacionarem apenas com pessoas que 
pertencem a sua classe social, indício claro de segregação e privatização do espaço 

público, temas que serão discutidos nas próximas seções.
Ao realizar a leitura da reportagem, os estudantes poderão compreender, através de um uma linguagem específi ca 

– a do texto jornalístico, que, no caso em tela, vai da descrição documental à narração analítica –, as dinâmicas da 

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional 

e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos 
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando 
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinha-
das ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.

As competências 1, 2, 5 e 6 são trabalhadas de forma combinada ao longo de todo o capítulo. Na seção 
Narrativas inicia-se a reflexão sobre circulação restrita, privatização de espaços públicos e enclaves for-
tificados, o que permite uma introdução ao tema da segregação urbana, trabalhado com mais detalhe nas 
seções seguintes. 
Depois, na leitura de reportagem sobre como a desigualdade territorial entre bairros ricos e pobres influenciam 
trajetórias sociais de duas jovens de mesma idade na mesma cidade, analisa-se a produção de desigualdades 
sociais em meio urbano, o que ficará ainda mais claro com o debate sobre gentrificação, na seção Pesquisa
e ao, final, na Releitura, de modo que o que se está analisando é um processo ao mesmo tempo político, 
econômico e social de organização da cidade através da criação de fronteiras entre bairros, grupos e classes 
sociais (competências 1 e 2). 
Isso se revela na distribuição desigual de direitos, oportunidades, bens e serviços ao longo de todo o terri-
tório, provocando diversas formas de injustiças que os estudantes são estimulados a identificar e analisar 
(competência 5), mediante as atividades práticas propostas. Por fim, os roteiros de trabalho, a pesquisa e 
a atividade complementar incentivam os estudantes a se posicionarem de forma crítica diante do quadro 
descrito e analisado – que constitui um problema comum a todas as grandes cidades brasileiras –, imaginando 
soluções para efetivação do direito à cidade (competência 6), como instituto jurídico abrangendo o direito de 
acesso às oportunidades (em educação, saúde, trabalho, segurança, lazer e cultura) fornecidas pela cidade. 
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Eliane Brum (1966-) é uma premiada jornalista gaúcha, autora de reportagens históricas e investigativas que 
há décadas descortinam a realidade brasileira. Na narrativa abaixo, escrita pela jornalista, veremos as histórias de 
duas crianças que nos ajudam a compreender a relação entre a ocupação do espaço urbano e a circulação nele, 
além das fronteiras das desigualdades sociais. Depois da leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Eliane Brum 

Uma amiga me conta, na volta de uma viagem a Paris com a família. “Só quando es-
tava lá é que percebi que minha filha estava, literalmente, andando na rua pela primeira 
vez”. A menina tem quatro anos. Classe média. Mora em São Paulo, num condomínio 
fechado. Do condomínio, vai de carro para a escola privada. Da escola privada volta 
para casa. No fim de semana, fica dentro do seu condomínio ou vai para outros 
condomínios, de casas ou prédios, cercados por muros ou grades, com guaritas e 
porteiros. Ou vai a shoppings, onde chega pelo estacionamento, de onde sai pelo 
estacionamento. Desloca-se apenas de carro, bem presa na cadeirinha, protegida 
atrás de janelas fechadas, vidros escurecidos com insulfilm. De muro em muro, a 
criança passou os primeiros quatro anos de vida sem pisar na rua, a não ser por 
breves e arriscados instantes. E apenas quando a rua não pôde ser evitada. E apenas 
como percurso rápido, temeroso, entre um muro e outro.

A cidade é uma paisagem do outro lado do vidro, uma paisagem que ela espia mas não 
toca. O fora, o lado exterior, é uma ameaça. O outro é aquele com quem ela não pode 
conviver, tanto que não deve nem enxergá-la. Até mesmo contatos visuais devem ser 
evitados, encontros de olhares também são perigosos. Qualquer permeabilidade entre o dentro e o fora, entre a rua 
e o muro, seja na casa, na escola, no shopping ou no carro, ela já aprendeu a decodificar como intrusão. O outro é o 
intruso, aquele que, se entrar, vai tirar dela alguma coisa. Se a tocar, vai contaminá-la. Se a enxergar, vai ameaçá-la.

A rua, o espaço público, é onde ela não pode estar. E por quê? Porque lá está o outro, o diferente. E ela só pode 
estar segura entre seus iguais, no lado de dentro dos muros.

Minha amiga chocou-se, de repente desconhecida de si mesma. Tinha passado os primeiros quatro anos 
da vida da filha preocupada em descobrir qual era a casa mais protegida que poderiam comprar juntando as 
economias dela e do marido, a casa dentro de muros, mas com espaço de convivência, com um “playground” 
em que as crianças de dentro, as crianças “certas”, se encontram. Em seguida, preocupada em escolher uma 
escola que garantiria mais habilidades competitivas quando a menina chegasse à vida adulta e que também 
fosse uma escola protegida, na qual a filha ficasse segura no lado de dentro. Não tinha sequer percebido que 
estava criando uma criança com horror a todos aqueles que estavam do lado de fora dos muros e com pavor 
de pisar na rua.

Outra mãe, esta de um menino, ficou sem respostas diante de duas perguntas sequenciais do filho pequeno: “Por 
que ela é marrom?”, o menino perguntou, referindo-se à empregada. E, logo em seguida: “Onde dormem as pessoas 
marrons?”, já que as “pessoas marrons” deixavam os muros ao final do dia, tanto na casa dela quanto na casa dos 
amiguinhos, mas ele não sabia para onde iam. Outro condomínio? 

BRUM, Eliane. “Mãe, onde dormem as pessoas marrons?” El País, 22 jun. 2015. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/22/opinion/1434983312_399365.html. Acesso em: 25 jun. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Por que a menina citada no texto não costuma andar na rua? Aos olhos da mãe, qual é o medo que o 
espaço público lhe provoca?

2. Que tipo de proteção as pessoas buscam ao se mudar para um condomínio? 

3. Na sua experiência, que tipos de separação social é possível verifi car entre os diferentes locais ou bairros 
de moradia da sua cidade? 

4. Na sua cidade, pessoas ricas e pessoas pobres moram no mesmo bairro? E as pessoas mais brancas e a 
maioria das pessoas negras moram no mesmo bairro? 

5. Na sua opinião, por que geralmente os bairros mais valorizados são aqueles onde há mais pessoas brancas 
ou mais ricas? 
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Uma amiga me conta, na volta de uma viagem a Paris com a família. “Só quando es-
tava lá é que percebi que minha filha estava, literalmente, andando na rua pela primeira 

breves e arriscados instantes. E apenas quando a rua não pôde ser evitada. E apenas 

A cidade é uma paisagem do outro lado do vidro, uma paisagem que ela espia mas não 
toca. O fora, o lado exterior, é uma ameaça. O outro é aquele com quem ela não pode 
conviver, tanto que não deve nem enxergá-la. Até mesmo contatos visuais devem ser 
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� Eliane Brum, 2014 (São Paulo/SP).
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Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Diversidade cultural
• Educação em Direitos Humanos 
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Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS502) 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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segregação socioespacial, fenômeno amplamente presente nas cidades brasileiras, 
trabalhando, dessa forma, a habilidade EM13CHS101. Além disso, como o texto 
aborda situações da vida cotidiana (circulação pelos espaços públicos e privados 
nas cidades) – mostrando que não há nada de natural na forma como as expe-
riências se dão na cidade onde moram as personagens (São Paulo), especialmente 
se comparada com o contexto estrangeiro (Paris) –, será igualmente aplicado o 
conteúdo da habilidade EM13CHS502.

1. Por que a menina citada no texto não costuma andar na rua? Aos olhos 
da mãe, qual é o medo que o espaço público lhe provoca?
A criança do texto não andava na rua em sua cidade de origem pela ameaça que o outro 
representa, ou representava, para sua família – o que é uma maneira de dizer que a rua, como 
outros espaços públicos, é considerada perigosa, insegura. A rua é sempre lugar onde estra-
nhos circulam. Mas enquanto para a mãe da criança, o outro, na Europa, não é visto como 
ameaçador, para ela no Brasil, o é. O medo que o espaço público provoca é, portanto, o da 
intrusão do outro em nós, para nos tirar alguma coisa, violar um estado de paz.

2. Que tipo de proteção as pessoas buscam ao se mudar para um condomínio?
Câmeras, muros, restrição de entrada e circulação de pessoas que não são moradores, esses costumam ser alguns dos elementos que com-
põem a vida em condomínios. A proteção viria desses filtros estabelecidos, levando os moradores a conviver apenas entre si ou com pessoas 
com modos de vida parecidos com os seus, a quem eles visitam e a quem é franqueada a entrada em seus próprios condomínios. O texto 
aponta que uma sensação de segurança costuma ser produzida, entre certas pessoas ricas, de conviver entre iguais e evitar a diferença, “o 
outro”.

3. Na sua experiência, que tipos de separação social é possível verificar entre os diferentes locais ou bairros de 
moradia da sua cidade?
As respostas podem variar, segundo cada estudante. Podem aparecer como exemplos dessas separações, por exemplo, locais cujo acesso 
só pode se dar de carro, excluindo pedestres e usuários de transporte público, como certos restaurantes, hotéis e shoppings. Alguns 
estabelecimentos privados estabelecem regras de vestimenta para entrada, o que pode ser utilizado de forma abusiva como justificativa 
para discriminar pessoas pobres, impedindo-as de acessar o local. Entre bairros ricos e pobres é comum haver muros altos. Por exemplo, 
há muitas fotos de condomínios de luxo que constroem muros altíssimos a fim de impedir a visão de seu interior para quem está na rua 
ou é seu vizinho. Condomínios costumam ter guaritas, que também são elementos de separação. Esses são apenas alguns exemplos.

4. Na sua cidade, pessoas ricas e pessoas pobres moram no mesmo bairro? E as pessoas mais brancas e a 
maioria das pessoas negras, moram no mesmo bairro?
Pode-se estimular a reflexão dos estudantes com elementos trazidos pelo texto, em que está descrita a perplexidade/o estranhamento da 
criança pequena, que pergunta por que a empregada doméstica é “marrom”, indicando que, das pessoas de seu convívio, a empregada 
é a única com cor diferente e, além do mais, ocupando uma tarefa que não é das pessoas de sua cor. A criança também observou que 
todas as “pessoas marrons” do condomínio não dormem dentro dele, o que a leva a perguntar para onde vão e onde dormem. Isso indica 
a segregação de bairros. Ao mesmo tempo, leitores brasileiros tendem a se reconhecer facilmente nessa descrição e captar o que está 
subentendido: a sobreposição da cor da pele com a pobreza. Assim, as fronteiras entre bairros ricos e bairros pobres tendem a coincidir 
com as fronteiras entre bairros com maioria de moradores brancos e bairros com maioria de moradores negros.

5. Na sua opinião, por que geralmente os bairros mais valorizados são aqueles onde há mais pessoas brancas 
ou mais ricas?
Espera-se que aqui seja realizado um exercício de reflexão aberta, com maior especulação em torno das razões que levam bairros ricos 
e pessoas brancas a serem mais valorizados, para depois comparar as respostas formuladas neste momento com o que se estudará ao 
longo do capítulo. Algumas questões possíveis: Por que a desigualdade em termos de renda acompanha a desigualdade racial? Mas como 
isso acontece no espaço da cidade? Terrenos valorizados são terrenos com uma boa quantidade de equipamentos públicos, ligados a 
educação, saúde, trabalho, comércio, transporte, lazer e cultura; por que eles se encontram mais presentes em alguns bairros e não em 
outros? Isso tem a ver com políticas públicas elaboradas para a cidade? Quem elabora essas políticas? Há interesses (lobbies) que agem 
no momento em que essas políticas são discutidas e implementadas? Quem participa de sua elaboração? Essas são algumas questões 
complementares que podem ajudar no debate e formulação de respostas para a questão original neste tópico.
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Podemos imaginar a vertigem que o crescimento das cidades – como Paris, Londres e Chicago, na segunda 
metade do século XIX – provocou em seus habitantes e visitantes. No Brasil, a capital da República, o Rio 
de Janeiro, passou por uma grande reforma já no início do século XX, liderada pelo prefeito Pereira Passos, 
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enquanto São Paulo aumentava aceleradamente sua população, abria ave-
nidas, construía prédios comerciais e residenciais; enfim, ocorreu toda uma 
inquietação que não escapou à observação de nossos cientistas humanos e 
sociais, nem de nossos artistas – basta consultar as inúmeras obras literárias 
da época para constatar que o crescimento das cidades causava desconcerto, 
melancolia, euforia, entre outros sentimentos, de inúmeros personagens de 
poemas e romances, além de ter estimulado o surgimento de vanguardas e 
movimentos artísticos. 

O fenômeno foi o primeiro objeto de análise do primeiro departamento de 
Sociologia criado no mundo, na Universidade de Chicago, exatamente por isso: 
a cidade foi considerada um laboratório privilegiado de transformações sociais. 
No caso de Chicago, por exemplo, seu crescimento populacional ocorria não 
apenas com o nascimento de novos habitantes e êxodo rural de estadunidenses, 
mas também com a chegada de imigrantes de regiões mais distantes do país e do 
estrangeiro. O caso brasileiro mais próximo é, aliás, o de São Paulo. Num extenso 
perímetro territorial conviviam diferentes nacionalidades, etnias e classes sociais. 

A pergunta que os cientistas sociais se faziam era: como isso é possível e qual o efeito disso nas relações sociais?
Assim, os sociólogos da Escola de Chicago, fundada por Robert Park, começaram a investigar a nova ecologia 

espacial criada pelas cidades, e como isso infl uenciava o comportamento dos indivíduos. Louis Wirth sistematizou 
os elementos mais característicos das cidades em três: grande número, densidade e heterogeneidade de pessoas e 
atividades. Essa ecologia específi ca resultaria em (i) maior autonomia individual – por causa do anonimato, já que 
nas cidades o contato com desconhecidos é maior do que numa aldeia ou num vilarejo rural – o que por sua vez 
produz (ii) variabilidade cultural – maior possibilidade de escapar à totalidade do grupo e de ser original, marginal 
ou excêntrico –, (iii) formalização e superfi cialidade dos comportamentos – pela multiplicação de contatos ou intera-
ções sociais em diferentes lugares, cumprindo diferentes fi nalidades –, o que também resulta em (iv) racionalização, 
conforme esquematizado por Étienne et alii (2004). 

Assim, as cidades estabelecem um modo de vida particular, com outro arranjo de relações, segundo outras 
regras e valores, e por isso chamaram a atenção de cientistas sociais. O pano de fundo ao qual se contrapunham 
era a aldeia ou o vilarejo rural. As cidades, enquanto espaço de relações anônimas, individualismo, diferenciação e 
formalização/institucionalização, contrastariam com a aldeia e/ou com o meio rural, estes sim espaços de relações 
pessoais, comunitárias, com menor diferenciação e maior controle social. 

Georg Simmel (1858-1918), fi lósofo e teórico do social, esteve interessado, assim como outros de sua geração, 
em analisar as profundas transformações sociais que ele observava enquanto habitante e transeunte de uma ci-
dade grande, a Berlim da passagem do século XIX para o XX. Partindo de um postulado empirista, de apreender 
a sociedade não como um dado a priori e transcendental, à maneira de Durkheim, mas como algo em formação, 
Simmel defi ne a sociologia como o estudo das interações sociais e dos efeitos de reciprocidade (Frisby, 2006). 

Mais tarde, ele especifi cará essa defi nição, afi rmando que se trata do estudo das formas de interações so-
ciais. Para Simmel, não existia interação social insignifi cante, e dedicou-se ao estudo de sua diversidade, desde 
as que se passavam nas refeições alimentares, nas situações de paquera, aos encontros profi ssionais, grandes 
agrupamentos e confl itos. As relações na cidade são marcadas por uma maior diferenciação e funcionalização, 
ou seja, elas se estabelecem na realização de atividades com diferentes fi ns, frequentemente autônomos uns 
dos outros, e cumpridas por agentes específi cos. Um exemplo concreto: a limpeza da rua é uma atividade que 
não se confunde com a construção de um prédio, e a pessoa encarregada da primeira ação não é a mesma da 
segunda. 

Na cidade, situações desse tipo tendem a se proliferar, ainda mais com o crescimento populacional e aumento 
da densidade no território. Isso cria um paradoxo que esteve no centro da análise de Simmel: a cidade é o espaço 
de multiplicação de contatos (ou interações) e de maior distanciamento social. Para esse estudioso, a distância so-
cial, manifestada em comportamento blasé, como referido no trecho de sua autoria citado no livro do estudante, 
é o meio que indivíduos encontram para lidar com o anonimato, excesso de estímulos sensoriais e diferenciação/ 
funcionalização das interações sociais. Simmel foi um dos autores que mais infl uenciou os sociólogos da Escola de 
Chicago mencionados anteriormente.

  EXPERIÊNCIAS URBANAS
Historicamente a mudança nas formas de trabalho transformou também o 

modo como nossa sociedade se organizou no espaço. No capítulo 3, “Indústria 
e resistência na cidade”, vimos como a industrialização das economias e o desen-
volvimento do capitalismo no século XIX alterou as condições de trabalho tanto 
quanto a vida dos trabalhadores na cidade. No Brasil, a mecanização do trabalho 
no campo ao longo do século XX foi mais um fator que provocou o deslocamento 
de um imenso contingente populacional para as cidades, formando os grandes 
centros urbanos de hoje. 

Mas quais foram os impactos dessas transformações na vida dos sujeitos? O 
que significou a transposição de tanta gente do campo para a cidade? Que tipo de 
experiência de vida havia no campo e que agora se perdeu com as novas gerações 
já nascidas nas metrópoles? E o que a vida nas grandes cidades trouxe de novo ao 
comportamento social?

No texto da seção Narrativas, acompanhamos o relato de uma mãe que, somen-
te ao viajar ao exterior, percebeu que havia anos privava a filha de andar pela rua 
e de desbravar o espaço público. A filha, por sua vez, já havia aprendido a se reco-
nhecer sempre blindada, isolada não só da rua como do outro, de quem é diferente 
de si. Vivia apenas entre iguais, dentro dos muros do condomínio, da escola e do 
shopping. Assim, aos quatro anos, a menina já havia aprendido: o outro, o diferen-
te, aquele que coabita a mesma cidade, seria também o intruso, o que amedronta 
e precisa ser evitado e não pode nem mesmo ser olhado. 

Há mais de um século, um sociólogo alemão, Georg Simmel (1858-1918), desta-
cou que a indiferença diante dos outros e a intensificação da individualidade eram 
aspectos importantes da vida nas grandes cidades. 

  Georg Simmel e o início da 
sociologia urbana
Em 1903, Georg Simmel publicou um texto pioneiro, no qual identificava uma 

correlação entre a dinâmica da vida nas metrópoles urbanas da época e o surgi-
mento de uma nova personalidade social dos indivíduos. O texto, traduzido 
para o português em 2005 sob o título “As grandes cidades e a vida do espí-
rito”, analisa os impactos do elevado número de estímulos psíquicos da vida 
urbana acelerada e superpopulosa sobre a personalidade dos moradores das 
grandes cidades. E, diante desse contexto, Simmel se perguntou: Quais são as 
consequências de conviver com a multidão de desconhecidos e a infinidade 
de informações da paisagem das grandes metrópoles? A personalidade de um 
morador de uma grande cidade é diferente daquela de um morador de 
uma cidade pequena? Para responder a essas questões, o autor afirmou: 

Assim como uma vida desmedida de prazeres torna blasé, porque excita os 
nervos por muito tempo em suas reações mais fortes, até que por fim eles não 
possuem mais nenhuma reação, também as impressões inofensivas, mediante a ra-
pidez e antagonismo de sua mudança, forçam os nervos a respostas tão violentas, 
irrompem de modo tão brutal de lá para cá, que extraem dos nervos sua última 
reserva de forças e, como eles permanecem no mesmo meio, não têm tempo de 
acumular uma nova. A incapacidade, que assim se origina, de reagir aos novos 
estímulos com uma energia que lhes seja adequada é precisamente aquele caráter 
blasé, que na verdade se vê em todo filho da cidade grande, em comparação com 
as crianças de meios mais tranquilos e com menos variações.

SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Mana, Rio de Janeiro, 
v. 11, n. 2, p. 581, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0104-93132005000200010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 23 jun. 2020.

Para Simmel, diante do excesso de estímulos, comum à vida em uma grande cida-
de, estava uma postura de indiferença, com sujeitos cada vez mais individualistas e, 
em seus termos, blasés. Nessas novas circunstâncias, explicaria Simmel, os sujeitos es-
tariam cada vez mais intensificando sua vida psíquica, voltando-se para si mesmos, 
resguardando-se em suas interioridades subjetivas como uma forma de mitigar os 

�  Georg Simmel, sociólogo 
alemão responsável 
por estudos voltados 
especialmente às formas 
de sociação. 
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6. Procure no dicionário os signifi cados da palavra blasé. Qual das acepções que 
você encontrou se relaciona melhor com a ideia de George Simmel?
As definições podem variar segundo os dicionários. Segundo o Oxford Languages, blasé é a 
completa indiferença pela novidade, pelo que deve comover, chocar etc., e designa a pessoa que 
está embotada pelo excesso de estímulos. Ambas as acepções correspondem ao sentido de blasé
na citação do trecho da obra de Georg Simmel.

7. Busque exemplos no texto da seção Narrativas e em sua experiência cotidiana 
que possam ser apontados como atitudes blasés e de indiferença em relação 
aos outros.
Deslocamentos em carro numa metrópole, assim como a frequentação de espaços como shoppings
centers, tal como relatado no trecho da seção Narrativas, costumam nos expor a uma série de 
estímulos, que, com o tempo, tornam-se banais e não nos chocam ou chamam a atenção. Ainda na 
seção Narrativas, a mãe da criança, de quem parte a história tratada no artigo, fala que no espaço 
público ela evita o contato visual com o outro, indicando uma indiferença própria ao conceito de 
blasé. Na experiência do cotidiano, os estudantes poderão apontar uma diversidade de situações. Mas, em geral, essa indiferença blasé pode 
ser muito bem observada nos transportes públicos (ônibus, trem, metrô), onde o contato visual com o desconhecido é evitado; no trato com a 
população de rua, ignorada pelas pessoas que circulam pelas calçadas; na espera de sala de atendimentos em consultórios médicos; etc.

Dando continuidade às refl exões iniciadas na Abertura e na seção Narrativas, trata-se aqui não só de analisar 
as experiências urbanas sob um ponto de vista cultural, como é a ênfase de representantes da Escola de Chicago, 
mas também socioeconômico, partindo da premissa de que os habitantes das cidades a experimentam de forma 
não só diferente, mas desigual. 

O texto do livro do estudante aponta para algumas evidências dessas desigualdades: a organização dos bairros, em 
que a quantidade de equipamentos e oportunidades neles presentes não está igualmente distribuída. Assim, pela leitura 
do trecho da reportagem, por exemplo, pode-se inferir que é nos bairros centrais onde estão empresas e escritórios 
que concentram as vagas de trabalho abertas na cidade, assim como a rede de transporte disponível é mais densa ali 
do que nos bairros periféricos. Desse modo, quem mora na periferia é duplamente penalizado: não só não são abertas 
vagas perto de sua casa, como não há transporte público de boa qualidade, efi ciente e a preços acessíveis, para se 
realizar o deslocamento em pouco tempo. 

Sugere-se que, após estimular o interesse dos estudantes pelo tema com a leitura deste tópico, sejam propostas 
mais algumas perguntas para refl exão: (1) É uma fatalidade que os escritórios de empresas estejam mais concen-
trados em bairros centrais? (2) Se as empresas escolhem esses lugares por fornecerem uma melhor infraestrutura 
(em termos de obras viárias, transporte, segurança, saneamento básico, entre outros), por que não replicar essas 
condições também em bairros periféricos? 

Algumas respostas a essas questões são dadas pela pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) 
“Desigualdades socioespaciais de acesso a oportunidades nas cidades brasileiras”, de 2019, que vem citada nesta seção, 
e posta para leitura complementar na seguinte, onde são fornecidas mais informações. Seria interessante mostrar aos 
estudantes que a refl exão iniciada na Abertura, na seção Narrativas e nesta seção é uma etapa importante para 
compreender os fenômenos da segregação socioespacial e gentrifi cação, que estudaremos mais detalhadamente ao 
longo do capítulo.
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Projetos urbanísticos, inclusive os preocupados com o direito à cidade, dão 
muita ênfase à mobilidade urbana (como reduzir congestionamentos, o tempo 
necessário para se deslocar de uma região a outra da cidade, diminuir a emissão 
de gases poluentes), mas pouca atenção à acessibilidade urbana, ou seja, o acesso 
a oportunidades tal como se encontram distribuídas entre as diferentes regiões 
(distritos, bairros etc.). 

efeitos e a força da cidade que os rodeia. E, ao contrário do deslumbramento fácil, típico de quem não experiencia 
essa vida de aceleração, nas grandes cidades as pessoas estariam sujeitas, nesse sentido, a uma experiência blasé. 

Em seu trabalho, Simmel, tal como outros soció-
logos de sua geração, interessava-se por entender as 
intensas transformações sociais e econômicas de sua 
época ou, em seus termos, compreender “os proble-
mas mais profundos da vida moderna”. Mas, quando 
deteve seu olhar especificamente nas consequências 
da aceleração da vida urbana sobre indivíduos e na 
criação de uma nova personalidade social, o autor 
provocou também a abertura de um novo campo de 
conhecimento e mostrou como a dinâmica da cidade 
era, enfim, uma questão pujante para o pensamento 
sociológico.

  EXPERIÊNCIAS URBANAS, EXPERIÊNCIAS 
DE DESIGUALDADE
Quantas pessoas têm a experiência de ter passeado pelas ruas de Paris, na França, quando crianças? O que 

significa morar em um condomínio fechado? Quantos adolescentes de bairros ricos podem ter passado a vida toda 
sem conhecer o lugar onde moram as empregadas domésticas de suas casas, e quantas empregadas domésticas 
podem ter passado a vida sem nunca ter entrado no teatro, no restaurante ou no museu frequentados por esse 
adolescente? Por que, ao chegarem na portaria de um prédio de luxo, um homem em um carro importado e um 
entregador de aplicativo em sua bicicleta serão tratados de modos diferentes? 

Todas essas questões são reflexões que nos levam a perceber que nem todos circulam do mesmo jeito quer 
entre as cidades, quer na mesma cidade. Além disso, a cidade que está disponível para uma pessoa nem sempre 
tem a mesma disponibilidade para outra. Por exemplo: uma mulher que vive em um bairro sem água encanada que 
todos os dias precisa percorrer a rua inteira para buscar baldes de água para cozinhar e dar banho nos filhos, não 
acessa a cidade da mesma maneira que uma jovem que mora na casa de seus pais, com uma suíte só para si e uma 
funcionária que cozinha diariamente para a família. Do mesmo modo, a experiência urbana de uma pessoa que 
mora ao lado do emprego provavelmente será muito diferente daquela de quem demora três horas no transporte 
público, sempre lotado, para chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. A experiência urbana, portanto, 
é também uma experiência de desigualdade. 

Há bairros em que há parques, hospitais, escolas, ruas bem iluminadas e esgoto tratado e cujos imóveis, por 
tudo isso, são valorizados. Em contrapartida, naqueles bairros onde a moradia é mais barata, faltam água e pavi-
mentação, as vagas nas escolas públicas são insuficientes, há escassez de postos de saúde e de áreas públicas de 
cultura e lazer e o transporte público é precário. 

Em uma reportagem de 2020, o jornal El País chamou a atenção para as desigualdades de oportunidade vinculadas 
ao acesso das pessoas ao sistema de transporte. Na matéria, intitulada “Ser preterido em oportunidades de emprego 
por viver longe do centro de São Paulo”, acompanhamos a história de trabalhadores que nos ajuda a compreender o po-
der do comprovante de residência na hora de conseguir um emprego na capital do estado de São Paulo. Leia um trecho:

Felipe Betim

Eduardo Gomes, 41 anos, e Erick Garcia Ramalho, 27, moram em São Paulo a cerca de 30 quilômetros um do outro. 
Estão separados por dezenas de estações de trem, metrô e ônibus. A oferta de transporte público desigual e as distâncias 
que precisam percorrer impactam não só a qualidade de vida de cada um, mas também nas oportunidades de trabalho. 
Eduardo é contador e vive em Itaquera (zona leste) com seus pais, mas atualmente está desempregado. Acredita que o 
lugar onde mora atrapalha em sua busca por um emprego. “Nas minhas últimas entrevistas, querem saber a quantidade 
de condução que pego, quanto tempo demoro, o que vou fazer se tem greve...”, conta.[...]

BETIM, Felipe. Ser preterido em oportunidades de emprego por viver longe do centro de São Paulo. El País, 20 jan. 2020. 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-01-20/ser-preterido-em-oportunidades-de-emprego-

por-viver-longe-do-centro-de-sao-paulo.html. Acesso em: 26 jun. 2020.

O espaço da cidade é a materialização concreta das desigualdades da nossa sociedade, pois, para ter acesso a 
direitos fundamentais, é necessário também ter direitos sobre a própria cidade e poder circular dentro dela.

Com uma desigual distribuição dos recursos e equipamentos de infraestrutura urbana pelo território das cidades, 
o acesso ao transporte público eficiente e barato é condição fundamental para os moradores chegarem aos centros 
regionais de oferta de emprego, ao sistema de saúde, aos espaços públicos de lazer e de cultura. Uma pesquisa ela-
borada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulada “Desigualdades socioespaciais de acesso a 
oportunidades nas cidades brasileiras”, de 2019, analisou as 20 maiores cidades brasileiras. A pesquisa revelou que em 
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1. Procure no dicionário os signifi cados da palavra 
blasé. Qual das acepções que você encontrou se 
relaciona melhor com a ideia de Georg Simmel? 

2. Busque exemplos no texto da seção Narrativas
e em sua experiência cotidiana que possam ser 
apontados como atitudes blasés e de indiferença 
em relação aos outros.

110 CAPÍTULO 5

227

Belém

AURÁ

MARAMBAIA

COQUEIRO

AGULHA

CURUÇAMBA

VAL- DE
CÃES

Ananindeua

Nova Esperança

Outeiro

Fama

Ilha do Cotijuba

Ilha Paquetá-
Açu

Ilha de
Arapiranga

48° 30’

1° 30’5 km0

- 0

- 2

- 4

- 7

- 9

Porcentagem de 
oportunidades
acessíveis

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

 �  Reprodução do mapa da região de Belém (PA) 
em que se vê a concentração de oportunidades 
de emprego (em amarelo) na região central do 
município, em 2020. A disparidade da oferta de 
oportunidades de trabalho, saúde e educação 
pelo território urbano é o tema da pesquisa do 
Ipea que pode ser acessada no site. 

Belém (PA) e Duque de Caxias (RJ), por exemplo, 20% das pessoas mais pobres gastam em média o dobro de tempo 
dos 20% mais ricos para poder acessar a escola mais próxima de casa. Em São Paulo (SP), os 10% mais ricos da cidade 
têm nove vezes mais chances de encontrar um emprego próximo de casa do que os 40% mais pobres. 

 �  Vista aérea de Vila Campanela, bairro pertencente ao distrito de Itaquera e que é atendido por uma linha de metrô e de trem, além de 
um centro comercial (São Paulo/SP, 2018).

Fonte: Ipea, 2019. Disponível em https://www.ipea.gov.br/acessooportunidades/  
Acesso em: 8 ago. 2020.
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Acesso a oportunidades. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/acessooportunidades/ 
mapa/. Acesso em: 8 ago. 2020. 
Acesse o portal interativo do projeto do Ipea e 
navegue pelo mapa do país, buscando os da-
dos da sua cidade ou da localidade mais pró-
xima de você. 

PEREIRA, Rafael H. M. et al. Desigualdades 
socioespaciais de acesso a oportunidades nas 
cidades brasileiras: 2019. Brasília, DF: Ipea, 
2020. 
Os dados da pesquisa citados acima podem 
ser acessados também em: http://repositorio.
ipea.gov.br/bitstream/11058/9586/1/td_2535.
pdf. Acesso em: 26 jun. 2020.
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No portal interativo do projeto do Ipea, foram estudadas as vinte maiores cidades do país, observando-se onde 
se encontram as oportunidades (de emprego, saúde, lazer, educação) e o grau de “conectividade” das redes de 
transporte para se chegar a essas áreas. Foram utilizadas fontes diversas: “registros administrativos, pesquisas amos-
trais, dados de imagens de satélite e de mapeamento colaborativo”, além de especifi cação dos dados por nível de 
renda e cor/raça. Em todas as vinte cidades, as oportunidades estão concentradas nas áreas centrais, de modo que 
as periferias são consideradas “desertos de oportunidades”. E delas se benefi cia mais a população branca e rica, 
que corresponde ao perfi l dos moradores de áreas centrais.
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Esta seção propõe a leitura de uma matéria jornalística que nos permite partir 
de experiências pessoais, concretas, de duas jovens de mesma idade, moradoras da 
mesma cidade, mas residentes em bairros diferentes – o que gera consequências 
determinantes nas formas de socialização e no acesso a direitos e oportunidades 
oferecidos pela cidade a cada uma delas. Uma das chaves da leitura é que, nas 
cidades, a distância física se justapõe à distância social, essa última qualifi cada 
como “abismo” na reportagem. 

O bairro onde se mora não é um detalhe aleatório na trajetória de vida das 
pessoas. Pelo contrário: o local de moradia tanto resulta da combinação de fatores 
como renda e escolaridade, como os determina, numa circularidade funcional, 
ou, poderíamos dizer, numa mútua implicação, como fi cará ainda mais claro nas 
outras seções deste capítulo. 

Com isso quer-se dizer que morar em Paraisópolis, bairro pobre de São Paulo, 
ou Perdizes, bairro rico, coloca suas jovens moradoras, como Kimberly e Mariana, 
em situações desiguais, já no ponto de partida, para acessar direitos, bens e servi-
ços – como educação, saúde, segurança, lazer, profi ssionalização, entre outros. E 
que as políticas públicas responsáveis pela distribuição de equipamentos urbanos 
que asseguram esses direitos e serviços, em vez de corrigir essas desigualdades, 
as reforçam, na medida em que mantêm a concentração de oportunidades nos 
bairros centrais de alta renda, como vimos na pesquisa citada na seção anterior. 
Aqui as trajetórias de duas jovens moradoras ilustram concretamente a realidade 
apresentada em números estatísticos. Nas respostas às perguntas do Roteiro de 
trabalho isso aparece mais detalhado.

A leitura da reportagem, combinada com as respostas para as questões do 
Roteiro de trabalho, oportuniza aos estudantes acesso a dados sobre desigual-
dades urbanas, contidos nos relatos de duas trajetórias de vida reportadas no texto 
e nos documentos estatísticos citados, que trazem indicadores da desigualdade 
territorial entre bairros diferentes onde moram as personagens. A partir desse 
conjunto de informações os estudantes poderão elaborar hipóteses, selecionar 
evidências e compor argumentos (habilidade EM13CHS103) sobre a mútua impli-
cação entre desigualdades territoriais e sociais, especialmente no acesso a direitos, 
oportunidades, bens e serviços, tais como moradia, educação e trabalho, trans-
porte, fenômeno típico do que os sociólogos defi nem como violência simbólica, 
trabalhando concretamente a habilidade EM13CHS503.
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1. O texto jornalístico acima baseia-se nas informações coletadas por meio 
de entrevistas com as adolescentes e é escrito de maneira descritiva. Nele 
podemos conhecer um pouco mais de perto as duas experiências de vida. 
Entretanto, os dados de pesquisas que compõem a análise da reportagem 
evidenciam que há também um problema social por trás das experiências 
de vida narradas pela reportagem. Que problema é esse?
O problema social por trás das experiências é o da desigualdade de oportunidades. As duas 
narrativas aparecem em alternância, o que ajuda a perceber as diferenças de trajetórias de 
cada uma das personagens retratadas (duas estudantes), ressaltando os contrastes.

LER REPORTAGEM
As desigualdades sociais estão completamente inscritas nos espaços que compõem a nossa experiência pessoal 

e de vida na cidade. Leia esta reportagem sobre a vida de duas jovens paulistanas e, em seguida, faça a atividade 
proposta no Roteiro de trabalho. 

O abismo dentro de São Paulo que separa Kimberly e Mariana
Gil Alessi e Felipe Betim

Kimberly Cristina Barbosa e Mariana Grimaldi, ambas com 15 anos, moram a meros 10 quilômetros uma da ou-
tra, em São Paulo. A distância física não é das maiores, podendo ser percorrida de carro em menos de 30 minutos.  
No entanto, um abismo social separa os bairros de Paraisópolis (zona sul) e Perdizes (zona oeste), onde moram as 
duas jovens, respectivamente. Mariana estuda no Colégio São Luís, na região da avenida Paulista, um dos mais 
tradicionais da capital e com uma mensalidade que chega aos quatro dígitos. Já Kimberly estuda na Escola Estadual 
Professora Etelvina Góes Marcucci, colada na favela onde mora. A jovem nunca foi até a Paulista. E Mariana nunca 
esteve em uma favela. Suas vidas e rotinas retratam os dados do Mapa da Desigualdade 2018, divulgado nesta quar-
ta-feira pela Rede Nossa São Paulo.

Vila Andrade, onde está localizada a comunidade de Paraisópolis, lidera o ranking de distritos com mais favelas 
de acordo com o Mapa, tendo quase 50% das moradias em situação irregular. A casa de Kimberly é uma delas:  
a residência de dois quartos e um banheiro abriga oito pessoas, sendo cinco irmãos e irmãs, uma tia e sua mãe.  
O pai é figura ausente: “Perdi o contato com ele quando tinha quatro anos de idade”. Perdizes, onde Mariana 
mora, está na outra ponta do indicador com 0% de domicílios favelizados. Ela divide um apartamento de quatro 
quartos, ao lado da estação Vila Madalena, com três pessoas: seus pais e um irmão mais velho. O cômodo que 
sobra foi transformado em um escritório.

O dia a dia das jovens também é diferente. Kimberly sai da escola depois de meio-dia e vai direto para casa, onde 
ajuda no preparo do almoço e se encarrega de arrumar a casa. “Eu até consigo fazer o dever de casa, mas essas 
tarefas domésticas tomam uma parte do meu tempo”, diz. “Mexer no celular e assistir TV toma o resto”, confessa. 
Ela gostaria de estudar inglês, mas não faz nenhum curso ou atividade extracurricular após o término das aulas. Já 
Mariana fica no colégio até depois de 20h estudando, fazendo inglês, praticando esportes ou simplesmente matando 
tempo com as amigas, com quem costuma ir ao shopping ao lado para almoçar ou na padaria para repassar o con-
teúdo aprendido nas aulas. “Podemos ficar lá até tarde. Tem muita quadra, então, independente de pagar para fazer 
aula, posso pegar uma bola e jogar com as pessoas. Faço handebol e participo de competições entre colégios, mas 
também já fiz basquete e vôlei”, conta ela, que chega à escola de carro com o pai. Depois, pega a linha 2-verde do 
metrô na estação Consolação (centro) e anda mais duas paradas até a de Vila Madalena. [...]

A renda das duas famílias também está em polos opostos. Segundo o Mapa da Desigualdade, enquanto Perdizes tem 
uma taxa de 4,5 pessoas em emprego formal por dez habitantes (na população economicamente ativa), na Vila Andrade 
este número cai quase pela metade: 2,3 pessoas empregadas formalmente em cada dez, o que explica a disparidade 
entre as famílias. A mãe e a tia de Kimberly estão desempregadas, obrigando a família a se virar para conseguir sobre-
viver. “Atualmente dependemos de Bolsa Família e de uma pensão do pai de um dos meus irmãos”, conta a jovem, que 
já passou por dois empregos como balconista de sorveteria e vendedora em um mercado. No último não durou muito: 
“Perdi a chave do trabalho”, conta, para risos dos colegas da escola. “Mas preciso voltar a trabalhar”, diz.

A situação da família de Mariana é mais confortável. “Meu pai é perito em uma fábrica e minha mãe trabalha 
na Nokia. Os dois são engenheiros elétricos, começam a trabalhar de manhã e só terminam à noite”, conta. Aliás, 
o trabalho de sua mãe lhe dá direito a um plano de saúde do hospital Albert Einstein. Uma empregada doméstica 
cozinha e faz faxina todos os dias, de segunda a sexta-feira, para que quando a família chegue em casa depois de um 
dia inteiro de trabalho e estudos haja comida pronta e tudo esteja organizado. Por ser um casal bastante ocupado, 
tanto a garota como seu irmão, que está prestes a terminar o ensino médio, sempre ficaram na escola durante todo 
o dia, desde os primeiros meses de vida.

[...]
Mesmo com pouco dinheiro, Kimberly sonha em se tornar “aeromoça ou administradora de empresas”. Ela sabe, 

no entanto, que o caminho será duro. “No momento eu me contentaria em conseguir pagar um curso de inglês, 
porque sei que isso é importante para minha formação”, explica. Para ela, seu futuro pode estar fora do bairro onde 
nasceu e cresceu. “Quero sair de Paraisópolis. Nenhuma menina que eu conheço conseguiu ter um futuro ficando 
aqui”, diz, mencionando as várias amigas do bairro que tiveram que abandonar os estudos após gravidez indesejada. 
Vila Andrade tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência da capital: são 11,45 por 100 000 habitantes. 
Perdizes tem apenas 1,82. “No meu colégio nunca vi ninguém ficar grávida. A irmã de uma amiga teve filho aos  
17 anos, mas é o único caso que conheço”, conta Mariana.

A garota, que é boa em matemática e física e sempre passa sem recuperação no colégio, deseja estudar engenharia na 
USP depois de terminar o colégio. Mas antes, na metade do terceiro ano, pretende fazer um intercâmbio de um ano para os 
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Estados Unidos, igual ao que seu irmão fez, e se formar 
lá. “E aí na volta eu faço seis meses de cursinho”, plane-
ja. Enquanto essa hora não chega, aproveita seu tempo 
para ir com os amigos a festas e restaurantes, passar 
alguns fins de semana no chalé que sua família possui 
em Araçariguama, no interior do Estado, viajar nas férias 
– em julho esteve em Paris por alguns dias –, praticar 
corrida de rua com seus pais ou, mais raramente, andar 
de bicicleta e fazer piquenique no parque Villa-Lobos.

[...]
ALESSI, Gil; BETIM, Felipe. O abismo dentro de São Paulo que separa 

Kimberly e Mariana. El País, 29 nov. 2018. Disponível em: https://
brasil.elpais.com/brasil/2018/11/27/politica/1543348031_337221.html. 

Acesso em: 26 jun. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. O texto jornalístico acima baseia-se nas informações 
coletadas por meio de entrevistas com as adolescen-
tes e é escrito de maneira descritiva. Nele podemos 
conhecer um pouco mais de perto as duas experiên-
cias de vida. Entretanto, os dados de pesquisas que 
compõem a análise da reportagem evidenciam que 
há também um problema social por trás das expe-
riências de vida narradas pela reportagem. Que pro-
blema é esse?

2. Quais desigualdades sociais podemos perceber ao comparar a rotina de vida na cidade das duas adolescen-
tes citadas na reportagem?

3. Descreva a sua rotina comparando-a com as rotinas vividas pelas meninas da reportagem. 
4. Que espaços você costuma frequentar e que meios de transporte utiliza para chegar a eles? Compare suas 

respostas com as dos colegas.
5. Quais são as desigualdades que vocês podem perceber onde vivem, ao analisar diferentes bairros e territó-

rios da sua cidade?
6. A que espaços, direitos ou oportunidades vocês acham que poderiam ou precisariam ter mais acesso?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
ANDARILHO, Jessé. Fiel. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

Todos os dias, Jessé Andarilho gastava quatro horas dentro do transporte público do 
Rio de Janeiro indo e voltando de seu trabalho. Era uma longa jornada diária da periferia ao 
centro da capital dentro de trens lotados. Diante da tela de seu celular, Jessé fez do tempo 
no transporte urbano aquilo que para muitos poderia ser impensável: escreveu um livro! 
Publicado em 2014, Fiel é o romance de estreia do jovem carioca e foi escrito durante o des-
locamento do autor pela metrópole. Nele, Jessé compõe uma narrativa realista, frenética e 
envolvente para contar a história de ascensão e queda de um menino no tráfico de drogas 
carioca. Uma história que não estava tão distante de sua própria trajetória, da história de vida 
de seus amigos e de tantos outros garotos criados nas periferias das grandes cidades. 

�  Capa do livro Fiel, de 
Jessé Andarilho.

�  Jessé Andarilho com o celular em 
mãos ao lado de um vagão de trem 
no Rio de Janeiro, em 2014.
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�  Capa do livro Fiel  de 
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�  Vista aérea conjunta de condomínio de prédios residenciais, 
comunidade Paraisópolis e, ao fundo, o bairro do Morumbi 
(São Paulo/SP, 2019.)

�  Parque Fernando Costa, no bairro da Água Branca, e ao 
fundo Perdizes, outro bairro paulistano (São Paulo/SP, 2020).  
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Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS503) 
Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos.  
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2. Quais desigualdades sociais podemos perceber ao comparar a rotina de vida na cidade das duas adolescentes 
citadas na reportagem?
Na reportagem está elencada uma série de desigualdades sociais, a começar pela moradia; Kimberly não possui um espaço só pra ela, para 
momentos de estudos e lazer; ela mora numa casa de dois cômodos com oito pessoas, enquanto Mariana tem um quarto só para si, num apar-
tamento de quatro quartos com quatro pessoas. Além disso, enquanto a escola privada de Mariana oferece ensino integral, Kimberly só fica 
meio período na escola pública. Esta última tem que cuidar de tarefas domésticas, enquanto Mariana está liberada dessa preocupação, porque 
a família pode pagar o salário de uma empregada doméstica. 

A desigualdade de oportunidades vai aumentando, tendo em vista que Mariana pode realizar atividades complementares de formação 
educacional e profissional, enquanto Kimberly tem menos acesso a isso, até pela região onde mora. 

A sociabilidade de Mariana, as pessoas que ela conhece, permitem-lhe aprender sobre uma série de possibilidades de formação, como um 
intercâmbio no exterior, enquanto esse tipo de informação não chega a Kimberly pelas redes de que participa, ou, se chega, é inabordável, 
pelos custos que implica. Enquanto a renda dos pais de Mariana pode financiar uma estadia dela em uma escola estrangeira, a pouca 
renda do domicílio de Kimberly torna inviável esse projeto. Na verdade, ela tem de buscar se profissionalizar mais cedo, e frequentemente 
em ocupações mal remuneradas (na função de caixa de supermercado, por exemplo).

3. Descreva a sua rotina comparando-a com as rotinas vividas pelas meninas da reportagem.
Nesse caso, sugere-se que a descrição atente para alguns destes pontos, sem prejuízo de outros: (i) características do domicílio: quantos 
cômodos para quantas pessoas?; (ii) profissão dos pais e renda familiar;  (iii) distância entre residência e escola; (iv) tempo gasto e meio 
de transporte utilizado para se deslocar de casa até a escola; (v) tipo de ensino ofertado pela escola (meio período ou integral?); (vi) 
existência ou ausência de equipamentos culturais como cinema, teatro, biblioteca, perto da escola ou perto de casa, e grau de frequen-
tação neles; (vii) realização de atividades complementares em formação educacional ou profissional – quais?; (viii) aprendizado de língua 
estrangeira – se sim, quais?; (ix) realização de viagem ao exterior – se sim, para onde?; (x) divisão de tarefas: o(a) adolescente precisa 
trabalhar em algum período do dia? Está encarregado(a) de alguma tarefa doméstica?; etc.

4. Que espaços você costuma frequentar e que meios de transporte utiliza para chegar a eles? Compare suas 
respostas com as dos colegas.
É possível estimular a reflexão dos estudantes sugerindo-lhes que pensem em espaços de lazer, espaços de residência dos amigos e fami-
liares (primos, primas, tios, tias, avôs, avós) que eles costumam visitar, se costumam frequentar mais de um bairro, se estes são parecidos 
ou diferentes – em que são semelhantes? Em que são diferentes?, entre outras questões.

5. Quais são as desigualdades que vocês podem perceber onde vivem, ao analisar diferentes bairros e territórios 
da sua cidade?
Sugere-se familiarizar os estudantes com termos como oportunidades, direitos e acesso, elementos que nos permitem apreender 
objetivamente desigualdades. Assim, por exemplo, em termos de educação (Há escola no seu bairro?; É perto ou longe de casa?; A 
qualidade do ensino é boa?); saúde (Tem posto e/ou unidade básica de saúde no bairro, perto de casa?); transporte (Como é a oferta de 
transporte público no bairro onde mora?; Quanto tempo se gasta para realizar os deslocamentos mais frequentes?); cultura e lazer (Quais 
são os equipamentos de cultura e lazer existentes no bairro e/ou perto de casa?; Tem praça?; Tem cinema?; Tem teatro?; Tem biblioteca? 
Tem parque?; Tem centro cultural? etc.).

6. A que espaços, direitos ou oportunidades vocês acham que poderiam ou precisariam ter mais acesso? 
Espera-se que os estudantes possam responder mais facilmente a essa pergunta depois de terem bem trabalhado as questões 4 e 5, porque 
será a partir dessas duas últimas que ele poderá identificar espaços, direitos e oportunidades a que poderiam ter acesso e justificar sua res-
posta. Pode-se, por exemplo, falar da ausência de um parque para passar os dias de folga ou fim de semana, de campo de futebol, ginásio 
esportivo, cinema, museu, centro comercial, posto de saúde, entre muitas outras possibilidades.

O autor, Jessé Andarilho, foi ele próprio morar com a família no conjunto habitacional Antares, criado na década 
de 1970, na zona oeste do Rio, para reassentar famílias removidas de favelas. Como muitos conjuntos habitacionais 
em cidades brasileiras, Antares está distante das áreas centrais, e não conta com muitos equipamentos urbanos. Para 
ir e voltar do trabalho, o autor gastava em média três horas no transporte público. Foi durante esse tempo, após ter 
lido um livro que o marcou, que ele começou a tomar notas para escrever seu romance, inspirado em histórias reais 
do seu bairro. Através da história de um jovem que ascende e cai no tráfi co de drogas, um painel das desigualdades 
urbanas no Rio de Janeiro é que está retratado.
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Nesta seção, aprofunda-se a refl exão sobre as desigualdades socioeconômicas e 
territoriais na cidade. Se já foi mencionado anteriormente o estudo do Ipea de 2019 
– demonstrando que em todas as vinte grandes cidades brasileiras há concentração 
de oportunidades em áreas centrais cujo acesso é mais difícil para moradores de 
periferia devido a distâncias que precisam percorrer, sem poder contar com uma 
rede de transporte público efi ciente –, agora trata-se de refi nar mais a análise. 
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Saneamento: 
“Saneamento é o conjunto de medidas que visa 
preservar ou modi� car as condições do meio 
ambiente com a � nalidade de prevenir doenças 
e promover a saúde, melhorar a qualidade de 
vida da população e à produtividade do indivíduo 
e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o 
saneamento básico é um direito assegurado pela 
Constituição e de� nido pela Lei nº. 11.445/2007 
como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e 
de águas pluviais.”

TRATA BRASIL. O que é saneamento? Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/

o-que-e-saneamento.Acesso em: 27 jun. 2020.

  VÁRIAS CIDADES NA MESMA CIDADE
Como vimos, há muitas diferenças nas experiências da vida urbana, mesmo entre as pessoas que vivem em 

uma mesma cidade: em muitas delas, a distância econômica entre ricos e pobres é facilmente percebida pelas 
demarcações de fronteiras entre os bairros. As grandes metrópoles brasileiras caracterizam-se especialmente por 
um ordenamento muito desigual do espaço urbano, o que gera diferentes cidades dentro de uma mesma cidade. 

A cidade e suas fronteiras não são apenas um cenário onde vivemos nossa vida e, consequentemente, 
experimentamos as desigualdades. Os próprios espaços também agem na produção das desigualdades. O 
desequilíbrio na distribuição dos recursos e equipamentos urbanos é um dos aspectos mais visíveis de como 
a própria organização da cidade institui as fronteiras entre as pessoas. 

Rede de distribuição de água e captação e tratamento de esgoto, pavimentação das ruas, coleta de lixo, 
drenagem de águas pluviais, transporte coletivo, iluminação pública, energia elétrica, rede de telecomuni-
cações, equipamentos públicos de ensino, saúde, assistência social, segurança, esportes, lazer e cultura são 
alguns dos serviços públicos básicos em uma área urbana. Mas será que todas as cidades oferecem esses 
serviços a seus moradores? Será que todos esses serviços são oferecidos de maneira igualitária? 

A falta de políticas públicas de planejamento e garan-
tia dos serviços urbanos básicos a todos os cidadãos é uma 
causa central de desigualdades na experiência de vida na 
cidade. Entre esses serviços essenciais, um deles é especial-
mente deficitário no Brasil, o saneamento básico. Segundo 
os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS, 2018), sistematizados pelo Instituto Trata Bra-
sil, apenas 53% dos brasileiros, ou seja, metade da popula-
ção, têm acesso a coleta de esgoto. Isso significa que quase 
100 milhões de cidadãos no país convivem com a falta desse 
serviço básico, o que afeta não só a qualidade de seus coti-
dianos como as próprias condições fundamentais de saúde 
para uma vida digna. 

Quando olhamos para os dados sob o recorte das regiões 
do país, o resultado é ainda pior: no Norte brasileiro, 90% dos 
cidadãos não têm acesso a esgoto em suas moradias e, por isso, 
estão muito mais expostos a inundações, a doenças como cóle-
ra, dengue e zika e ao consumo de água contaminada. 

PARE e PENSE

1. Por que cada um dos serviços públicos enumerados no texto acima  são essenciais para a vida urbana?

2. Como podemos relacionar a falta de acesso à infraestrutura urbana com a desigualdade social e 
econômica?
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�  O município de Paraupebas está prestes a ter 100% de suas vias com iluminação pública (PA, 2019).
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No livro do estudante são listados serviços públicos essenciais para a vida urbana, que não estão igualmente 
distribuídos no território. Recomenda-se trazer para o debate em sala de aula alguns estudos quantitativos que 
desenvolvem indicadores para medir a desigualdade. Assim, ela pode se tornar mais inteligível para os estudantes 
durante a exposição e debate. 

Para todos os municípios brasileiros, há, por exemplo, o Atlas do Desenvolvimento Humano, que traz o IDHM 
(Índice de Desenvolvimento Humano no Município) para cada municipalidade. O documento é elaborado pelo 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), IPea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) e 
Fundação João Pinheiro. O IDH é o indicador criado pela Organização das Nações Unidas para medir o desenvolvi-
mento humano dos países. Ele é composto por três taxas: escolaridade, renda per capita e longevidade. Varia de 0 
(zero) a 1 (um) e, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o local. A partir dos dados do Censo de 2010, o 
IDH do Brasil era 0,727. É possível comparar o IDHM do seu município com o do Brasil no seguinte endereço: http://
atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acesso em: 12 set. 2020. 

Além disso, há uma publicação só para regiões metropolitanas, com análise detalhada e desagregação dos dados, 
que pode ser útil para entender o tamanho da desigualdade dentro de uma mesma metrópole. Se tomarmos como 
exemplo Belém (PA), veremos que as desigualdades entre os indicadores de seus bairros apontam para diferentes 
cidades em uma só. Assim, em bairros centrais onde mora a população de alta renda (Batista Campos, Marco, Na-
zaré), o IDHM chega a 0,947, mesmo índice de países europeus desenvolvidos, enquanto no bairro Condor/Jurunas 
é de 0,573, muito abaixo da média nacional, inclusive. O documento com dados detalhados para regiões metropo-
litanas pode ser consultado no endereço: http://atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/publicacao_atlas_rm_pt.pdf. 
Acesso em: 20 ago. 2020.

Além do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, a Rede Nossa São Paulo organiza, para a referida me-
trópole, o “Mapa da desigualdade”, publicado anualmente desde 2012. O documento traz 53 indicadores para os 
96 distritos de São Paulo, utilizando dados oficiais publicados por diferentes agências, sistematizados e agrupados 
em indicadores temáticos. Assim, tomando-se o ano-base 2017, por exemplo, no distrito da Consolação (região 
central), existiam 11 livros (disponíveis em bibliotecas municipais) para cada criança e jovem de 7 a 14 anos de idade. 
No Capão Redondo, havia apenas 0,02. Para o mesmo período, enquanto na Barra Funda (região central) havia 59 
postos de trabalho para cada 10 mil habitantes com 15 anos ou mais, em Cidade Tiradentes (distrito periférico de 
baixa renda) esse indicador era de 0,2. Em 2018, apenas 5,18% das matrículas no Ensino Básico no Jardim Paulista 
(distrito de alta renda) se deram em escola pública, distantes dos 85,79% para o Jardim Ângela (distrito periférico). 
Para o mesmo ano-base, a expectativa de vida dos moradores de Cidade Tiradentes era, em média, de 57,31 anos, 
enquanto em Moema (distrito com população de alta renda) chegava a 80,57 anos. Esse conjunto de dados pode 
ser acessado no endereço eletrônico: https://www.nossasaopaulo.org.br/2019/11/05/mapa-da-desigualdade-2019-e-
-lancado-em-sao-paulo/. Acesso em: 12 set. 2020.

Por fim, para tratar das desigualdades entre regiões de uma mesma cidade, o saneamento básico constitui um 
dos casos mais emblemáticos e é um bom exemplo de disparidades. Analisaremos o tema na seção Onde não 
há o básico: Belém e o saneamento urbano. Para acessar números sobre a existência ou falta de saneamento 
básico nos municípios brasileiros há a plataforma do SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento), 
cujo endereço eletrônico é: http://www.snis.gov.br/. Acesso em: 12 set. 2020.

1. Por que cada um dos serviços públicos enumerados no texto acima são essenciais para a vida urbana?
Distribuição de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e drenagem de águas pluviais garantem, por exemplo, saúde à população em geral, 
prevenindo-a de infecções. Com esses serviços, as pessoas não ficarão doentes com frequência e não vão precisar sobrecarregar o sistema 
de saúde. Iluminação pública possibilita à coletividade frequentar espaços públicos à noite e garante maior segurança nos trajetos. Energia 
elétrica, rede de telecomunicações – como telefone e internet –, e transporte público facilitam a comunicação, circulação e acesso a bens 
e mercadorias, dinamizando o mercado interno. Demais equipamentos, como escolas, ajudam a criar sociabilidades, preparando crianças e 
jovens a integrar redes de socialização na cidade. Equipamentos culturais proporcionam o lazer.

2. Como podemos relacionar a falta de acesso à infraestrutura urbana com a desigualdade social e econômica?
Pelo que já foi discutido na seção anterior, com a leitura da reportagem, as desigualdades sociais se manifestam também nos espaços das ci-
dades, nas diferenças entre bairros ricos e pobres, na concentração de oportunidades em áreas centrais e sua rarefação em áreas periféricas. A 
relação entre falta de acesso à infraestrutura e desigualdade socioeconômica é de mútua implicação: quanto menor o acesso a equipamentos 
públicos em educação, saúde, transporte, trabalho, segurança, lazer, menor o acesso a oportunidades e, portanto, a inserção no mercado de 
trabalho se dá em vagas menos concorridas e mais mal remuneradas. Por sua vez, quanto menor a renda, maior a probabilidade de habitar 
bairros periféricos onde falta a mencionada infraestrutura urbana, reforçando o círculo vicioso.
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N esta seçã o é proposta a leitura de uma reportagem do jornal F o l h a de S . P aul o

que faz  parte de uma série sobre saneamento bá sico no Brasil. Em 2020, o Con-
gresso N acional começou a discutir um novo marco regulató rio para o setor, 
incluindo um projeto de privatiz açã o. Ao acessar a matéria, um vídeo-reportagem 
de 11 min está d isponível para visualiz açã o. 

Sugere-se que, se possível, o vídeo seja ex ibido em aula, e que seja proposto 
aos estudantes registrarem por escrito algumas informações como: 1. os efeitos 
concretos, sobretudo quanto à s doenças, que a falta de saneamento bá sico pro-
voca nos moradores, e o que eles relatam; 2. as vantagens em termos econô mi-
co-orçamentá rios de se investir em saneamento bá sico.

Assim, o vídeo começa com Antonete Monteiro, moradora da periferia de 
Ananindeua, regiã o metropolitana de Belém, mostrando o poço aberto no quintal 
de sua casa, do qual ela se serve para banho, e à s vez es mesmo para consumo, 
apesar da coloraçã o barrenta da á gua. P or seu depoimento inferimos que nã o 
há  á gua encanada no bairro em que mora. Ela também nã o tem recursos materiais para construir fossa, o que, 
mesmo assim, nã o seria ideal, segundo especialista consultado na reportagem, pois fossas viz inhas, pró x imas umas 
das outras, como costuma acontecer em meio urbano, produz em também a contaminaçã o do solo e da á gua. 

Alguns dados estatísticos sã o mostrados, no intervalo entre um depoimento e outro das personagens que com-
põem a narrativa. F icamos sabendo que apenas 0,78 % do esgoto em Belém é tratado e que pouco mais de 3 0% 
dos domicílios tê m acesso a á gua limpa. Além disso, nã o ex iste canaliz açã o e drenagem dos rios, muitos dos quais 
atravessam os bairros periféricos. A consequê ncia sã o as enchentes frequentes, que, além de acarretarem perdas 
econô micas e fi  nanceiras para os moradores, os colocam mais uma vez  em contato com á gua poluída (já que nã o 
há tratamento de esgoto) e com insetos e roedores, aumentando ainda mais a ex posiçã o a doenças. Some-se a 
isso a falta de coleta diá ria de lix o. 

O s estudantes poderiam aqui já  listar os efeitos concretos que as condições de vida nesse bairro produz em, 
sobretudo as doenças: há menções sobre feridas na pele, pelo contato com á gua; doenças que provocam diarreia, 
febre, vô mito, verminoses. I sso poderia se associar à discussã o sobre desigualdades na ex pectativa de vida (um dos 
elementos componentes do I DH , Í ndice de Desenvolvimento H umano). 

Além disso, os estudantes poderiam registrar quais os principais argumentos elencados a favor do saneamento. 
Um deles é de ordem econô mica e orçamentá ria. Uma gestora cita certo estudo clá ssico da O rganiz açã o Mundial 
da Saú de (O MS), que diz  que 1 real investido em saneamento permite economiz ar 4 reais em saú de pú blica. Seria 
interessante os estudantes perceberem que, em geral, a justifi  cativa encontrada pelo poder pú blico para a falta de 
saneamento é seu custo elevado. 

O  professor J osé Almir P ereira, da Universidade F ederal do P ará , lembra que a falta de saneamento é ainda mais 
dispendiosa que sua implementaçã o, na medida em que nã o só ocasiona maiores gastos em saú de pú blica, mas 
afasta os turistas e afeta empregos. Valeria a pena chamar a atençã o para desperdício de recurso pú blico também 
no caso tratado para aná lise. A reportagem fala do conjunto habitacional da Vila Barca, com construçã o inacabada, 
apó s embargo decretado em uma açã o judicial que investiga corrupçã o no uso do dinheiro utiliz ado na obra. A 
entrega está  atrasada há  mais de dez  anos, enquanto os moradores moram em palafi  tas. Esses sã o alguns elementos 
do vídeo que poderiam ser destacados na roda de conversa com os estudantes apó s a ex ibiçã o.
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N o capítulo 1 deste volume, já  fomos apresentados a Raquel Rolnik, arquiteta e 

urbanista, professora da F aculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
Sã o P aulo, ex -relatora do Conselho de Direitos H umanos da O N U para o Direito à 
Moradia. Um de seus livros, G uer r a de l ug ar es , é uma das leituras complementares 
recomendadas no ú ltimo box e Ler, assistir, navegar deste capítulo. Rolnik é 
especialista em políticas de habitaçã o (acesso à  terra e à  moradia), e tem uma série 
de publicações sobre o tema, que podem ser consultados em seu b l o g  pessoal: 
https://raquelrolnik.w ordpress.com/artigos-e-publicacoes/. Acesso em: 12 set. 2020. 

!!"

O  minidocumentá rio jornalístico On de n ã o  h á  o  
b á s ico , produz ido pela TV F olha, é uma a reporta-
gem especial sobre a falta de saneamento bá sico em 
Belém (P A). Em 2019, a cidade era a capital com o 
menor volume de esgoto tratado no Brasil. Dispo-
nível em: https://tv.uol/18 6Zj. Acesso em: 27 jun. 
2020.

N a á rea mais central e nobre de Belém, vemos (foto de 
2016), a avenida Visconde de Souz a F ranco, construída ao 
redor do canal que controla a á gua da baía do G uajará  e 
adentra o bairro. A pavime ntaçã o e a drenagem da aveni-
da que dá  acesso a condomínios de lux o e s h o p p in g s  cen -
t er s  contrasta com o cená rio visto nos bairros periféricos 
da cidade, onde nem o esgoto doméstico, nem as á guas 
da chuva sã o captados. Em cidades desiguais, onde apenas 
alguns tê m acesso a serviços essenciais que deveriam ser 
garantidos para todos, a estrutura urbana potencializ a o 
aumento da distâ ncia social entre os moradores. 
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N a comunidade Vila da Barca, também em Belém, 
as casas dos moradores sã o construídas sobre palafitas, 
estacas de madeira responsá veis por sustentar os imó -
veis longe do chã o. Esse tipo de construçã o, comum no 
N orte do Brasil e derivada da tradiçã o de arquitetura 
ribeirinha, é feito especialmente para evitar que as mo-
radias sejam alagadas durante os períodos de elevaçã o 
das á guas dos rios. Contudo, seus moradores sofrem 
com o def icit  de investimento pú blico em saneamento 
bá sico e precisam também se esquivar do lix o e do es-
goto que ameaçam invadir suas casas junto com a á gua 
dos rios. N a imagem à  esquerda, vemos moradora per-
correndo passarela suspensa entre as casas e os rejeitos 
despejados pela cidade na baía do G uajará  e levados à  
comunidade com a á gua, em 2019.
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A foto à  direita foi tirada no bairro belenense da Terra 
F irme em 2019. N ela podemos ver um morador se equi-
librando sobre pedaço de madeira para nã o molhar os 
pés no alagamento com esgoto que invade a rua. Sem 
rede municipal de coleta de esgoto, os moradores des-
se e de outros bairros de Belém tentam conviver com 
a falta de estrutura urbana da cidade: apontada como 
a capital com o menor volume de esgoto tratado no 
país e segunda com a pior coleta. N o estado do P ará , 
o Censo I BG E de 2010 detectou que havia 8 2 43 4 do-
micílios sem nenhum banheiro ou sanitá rio disponível 
para os paraenses. Você  pode pesquisar mais informa-
ções na reportagem: ” Dejetos ficam a céu aberto em 
Belém, capital com menor rede de esgoto“. Disponível 
em: https://w w w 1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/
dejetos-ficam-a-ceu-aberto-na-capital-com-menor
-rede-de-esgoto.shtml. Acesso em: 25 jul. 2020.
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Onde não há o básico: Belém e saneamento urbano
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Leia um trecho do livro O que é cidade, de Raquel Rolnik (1956-), sobre as desigualdades urbanas. Em seguida, 

assista ao vídeo com a urbanista Ermínia Maricato (1947-): “Cidade é luta de classes!", no canal TV Boitempo, sobre 
as condições de vida urbana. Ao final, faça as atividades do R o teiro  d e trab al h o .

Nas grandes cidades, hoje, é fácil identificar territórios diferenciados: ali é o bairro das mansões e palacetes, 
acolá, o centro de negócios; adiante, o bairro boêmio onde rola a vida noturna, mais à frente, o distrito industrial, 
ou ainda, o bairro proletário. Assim, quando alguém, referindo-se ao Rio de Janeiro, fala em Zona Sul ou Baixada 
Fluminense, sabemos que se trata de dois Rios de Janeiro bastante diferentes; assim como pensando em Brasília 
lembramos do plano-piloto, das mansões do lago ou das cidades-satélites. Podemos dizer que hoje nossas cidades 
têm sua zona sul e sua baixada, sua “zona”, sua Wall Street e seu ABC. É como se a cidade fosse um imenso que-
bra-cabeças, feito de peças diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e se sente estrangeiro nos demais. 
É a este movimento de separação das classes sociais e funções no espaço urbano que os estudiosos da cidade 
chamam de segregação espacial.

Entre as torres envidraçadas e gestos tensos dos homens de terno e pasta de executivo, meninas pulando corda e 
jogando amarelinha estariam totalmente deslocadas; assim como não há travesti que faça michê na porta do Citibank 
às 3 horas da tarde. Não se veem vitrinas de mármore, aço escovado e néon na periferia, nem lama ou falta d’água 
no Leblon (Rio), Savassi (Belo Horizonte) ou Boa Viagem (Recife). É como se a cidade fosse demarcada por cercas, 
fronteiras imaginárias, que definem o lugar de cada coisa e de cada um dos moradores.

As meninas pulando corda e jogando amarelinha, fechadas no pátio da escola, se separam da rua por uma 
muralha de verdade, alta, inexpugnável; já a fronteira entre um bairro popular e um bairro chique pode ser 
uma rua, uma ponte, ou simplesmente não ser nada muito aparente, mas somente uma imagem, um ponto, 
uma esquina [...].

A segregação é manifesta também no caso dos condomínios fechados – muros de verdade, além de controles 
eletrônicos, zelam pela segurança dos moradores, o que significa o controle minucioso das trocas daquele lugar com 
o exterior. Além de um recorte de classe, raça ou faixa etária, a segregação também se expressa através da separação 
dos locais de trabalho em relação aos locais de moradia. A cena clássica cotidiana das grandes massas se deslocando 
nos transportes coletivos superlotados ou no trânsito engarrafado é a expressão mais acabada desta separação – 
diariamente temos que percorrer grandes distâncias para ir trabalhar ou estudar. Com isto, bairros inteiros das cidades 
ficam completamente desertos de dia, os bairros-dormitórios, assim como algumas regiões comerciais e bancárias 
parecem cenários ou cidades-fantasmas para quem as percorre à noite. Finalmente, além dos territórios específicos 
e separados para cada grupo social, além da separação das funções de morar e trabalhar, a segregação é patente 
na visibilidade da desigualdade de tratamento por parte das administrações locais. Existem, por exemplo, setores da 
cidade onde o lixo é recolhido duas ou mais vezes por dia; outros, uma vez por semana; outros, ainda, onde o lixo, 
ao invés de recolhido, é despejado. As imensas periferias sem água, luz ou esgoto são evidências claras desta política 
discriminatória por parte do poder público, um dos fortes elementos produtores da segregação.

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 40-43.
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 Ermínia Maricato em imagem do  vídeo “Cidade é luta de classes!", no canal TV Boitempo, de 2016. Dis-
ponível em: https://youtu.be/9R4S6ZaDniU. Acesso em: 27 jun. 2020. 
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Nesta seção foi destacado um trecho de seu livro O que é a cidade, que tem o propósito de fazer uma introdu-
ção aos temas do urbanismo, especialmente a forma como o espaço é produzido nas cidades contemporâneas, e 
como se dão nele as relações sociais. A autora chama atenção para o modo como o espaço infl uencia as relações, 
e vice-versa, como as desigualdades sociais se reproduzem nele avalizadas pelo Estado, e como delas surgem os 
confl itos por uma nova forma de organizar o território. Suas análises costumam incorporar refl exões sobre fi nan-
ceirização de políticas e ação do capital imobiliário na privatização de terrenos públicos, bem como o papel da 
regulação (normas jurídicas) para evitar ou deixar acontecer violações a direitos – sobretudo à moradia digna, ao 
bem-estar na cidade, dentre outros – previstos nas diferentes legislações.

Ermínia Maricato, cuja entrevista para a TV Boitempo está sugerida para visualização, é igualmente arquiteta e 
urbanista, foi gestora pública e é ativista política, professora aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, onde construiu toda sua carreira acadêmica, até o grau de professora titular. Ela 
também conta com um blog pessoal, https://erminiamaricato.net/capitulos-e-artigos-academicos/ (acesso em: 12 
set. 2020), onde é possível consultar suas publicações. 

Nessa entrevista, Maricato busca desnaturalizar nossa percepção da vida na cidade. A maior parte da população 
brasileira é urbana, “vive a cidade todos os dias e o dia todo” e, no entanto, “as forças que dominam e controlam 
as cidades” escapam ao seu conhecimento. Ela mostra que cidade é ao mesmo tempo “palco ou local de disputa 
de movimentos sociais”, discurso e mercadoria. Nesse sentido, é um recurso para alguns capitais produzirem lucro 
continuamente. A segregação espacial é uma condição necessária para um mercado imobiliário especulativo, na 
medida em que “o mix de renda baixa o preço do solo”. Maricato especifi ca quais 
são os capitais em ação: “a incorporação imobiliária, o capital fi nanceiro imobi-
liário, o capital de construção pesada, o capital de construção de edifi cações e o 
proprietário da terra são os principais atores que exploram as cidades; exploram 
o negócio da cidade; a cidade é um negócio por excelência capitalista”. 

Vale lembrar que os imóveis são ativos fi nanceiros, que não deixam de se 
valorizar porque ligados a uma materialidade sólida (prédio, por exemplo), que 
tende a permanecer/durar por longo tempo, e sobretudo ligado a terra/solo, bem 
escasso e irreproduzível que ganha ainda mais valor quanto maior a infraestrutura 
associada a ele (obras viárias, equipamentos urbanos diversos em comércio, saúde, 
educação, trabalho, lazer, segurança), que também funciona como mercadoria. 
Compreender esse mecanismo é fundamental para entender por que a segregação 
espacial se produz em nossas cidades e por que ela perdura: ela é, em termos 
literais, rentável. 

Nesta seção, são trabalhadas a linguagem escrita de um texto acadêmico e 
a linguagem audiovisual, que traz a entrevista com uma professora universitária, 
especialista no tema. São materiais que tratam do fenômeno da segregação 
socioespacial, que, por sua vez, está ligado à forma como historicamente o ter-
ritório urbano foi ocupado por populações de diferentes classes sociais e como 
fronteiras foram sendo criadas entre os bairros em que residem, indicando limites 
e passagens onde é possível acessar bens e serviços públicos e privados de boa 
qualidade (como educação, saúde, trabalho, segurança, lazer, cultura) e onde 
não é, o que possibilita aos estudantes desenvolverem concretamente a habili-
dade EM13CHS204. A partir das questões do Roteiro de trabalho, busca-se 
compreender em que termos esse fenômeno pode ser enquadrado como uma 
violação de direitos humanos (direito à moradia, a transporte; direito à cidade, 
mais amplamente), mobilizando, dessa forma, a habilidade EM13CHS605.
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1. Como podemos defi nir o conceito de segregaç ã o espacial?
O trecho destacado para leitura, do livro de Raquel Rolnik, permite apreender o significado de 
segregação espacial por meio de uma constatação compartilhada entre habitantes urbanos: a 
cidade é dividida em territórios diferentes; há bairros onde estão mansões, outros onde estão 
concentrados os escritórios, outros ainda onde estão as indústrias, a vida noturna e boêmia 
etc. A diferenciação pode se dar pela finalidade da região (bairro mais residencial ou mais co-
mercial), e também pela renda ou classe social (bairro de residências ricas e bairros de mora-
dias pobres). Rolnik afirma que é essa separação tanto das classes sociais quanto das funções 
no espaço urbano – e ambos os critérios se cruzam – que se chama “segregação espacial”.

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS605) 
Analisar os princípios da declaração 
dos Direitos Humanos, recorrendo às 
noções de justiça, igualdade e fra-
ternidade, identificar os progressos 
e entraves à concretização desses 
direitos nas diversas sociedades con-
temporâneas e promover ações con-
cretas diante da desigualdade e das 
violações desses direitos em diferen-
tes espaços de vivência, respeitando 
a identidade de cada grupo e de cada 
indivíduo.
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  GENTRIFICAÇÃO 
Na década de 1960 a socióloga britânica Ruth Glass (1912-1990) cunhou o conceito de gentrification para 

analisar as transformações em um bairro operário e degradado de Londres depois que pessoas ricas e nobres 
(“gentry” em inglês) se mudaram para lá. Com a chegada dos novos moradores, atraídos pelo preço baixo dos 
imóveis da área desvalorizada, o bairro passou a receber investimentos públicos e privados para a “revitalização” 
das construções antigas e abertura de novos negócios de serviços. Isso modificou com rapidez a paisagem e, 
principalmente, as relações de classe que se vinculavam àquele espaço. É o que nos explica, por exemplo, o tre-
cho a seguir, do verbete ”Gentrificação” na Enciclopédia de Antropologia da Universidade de São Paulo.

Em sua definição primeira, o termo refere-se a processos de mudança das paisagens urbanas, aos usos e 
significados de zonas antigas e/ou populares das cidades que apresentam sinais de degradação física, passando 
a atrair moradores de rendas mais elevadas. Os “gentrificadores” (gentrifiers) mudam-se gradualmente para tais 
locais, cativados por algumas de suas características – arquitetura das construções, diversidade dos modos de 
vida, infraestrutura, oferta de equipamentos culturais e históricos, localização central ou privilegiada, baixo custo 
em relação a outros bairros –, passando a demandar e consumir outros tipos de estabelecimentos e serviços iné-
ditos. A concentração desses novos moradores tende a provocar a valorização econômica da região, aumentando 
os preços do mercado imobiliário e o custo de vida locais, e levando à expulsão dos antigos residentes e comer-
ciantes, comumente associados a populações com maior vulnerabilidade e menor possibilidade de mobilidade no 
território urbano, tais como classes operárias e comunidades de imigrantes. Estes, impossibilitados de acompanhar 
a alta dos custos, terminam por se transferir para outras áreas da cidade, o que resulta na redução da diversidade 
social do bairro.

ALCÂNTARA, Maurício Fernandes de.  Gentrificação. Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo,  
Departamento de Antropologia, 2018. Disponível em: http://ea.fflch.usp.br/conceito/gentrificacao. Acesso em: 26 jun. 2020.

Traduzido para o português como “gentrificação”, o conceito foi rapidamente apropriado pelo debate público 
interessado em analisar e problematizar os mecanismos de especulação imobiliária que “enobrecem” áreas da ci-
dade para, em seguida, também as encarecer. Em algumas ocasiões, o próprio Estado define e atua na região, pro-
movendo transformações urbanas e incenti-
vando investimentos privados que valorizam 
o território e fomentam o mercado imobiliá-
rio. Outras vezes, como no caso do bairro de 
Londres, são os recursos privados de pessoas 
de classes mais altas que provocam a valori-
zação de uma área urbana. De todo modo, 
a gentrificação é marcada sempre pela inten-
sificação da segregação espacial. É a criação 
de fronteiras sociais na cidade, pelas quais os 
lugares onde as pessoas podem morar, pas-
sear e consumir são delimitados em função 
das condições financeiras e da posição na 
hierarquia econômica de uma sociedade. 

 Roteiro de trabalho

1. Como podemos definir o conceito de segregação espacial? 

2. Qual é a correlação entre segregação espacial e mercado imobiliário?

3. Qual é a responsabilidade do poder público na segregação espacial das cidades?

4. Na sua cidade ou naquela mais próxima de onde você vive, quais são os serviços essenciais de infraestrutura 
urbana que são garantidos pelo poder público? E quais ainda falta que sejam ofertados?

5. Qual é a importância da garantia do direito à cidade para todos os cidadãos?

6. Que ações coletivas são capazes de pressionar o poder público a garantir esses direitos? 

 �  Em Londres, na Inglaterra, morador de 
rua se abriga em frente a uma vitrine de 
livraria enfeitada para o Natal de 2017.
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2. Qual é a correlação entre segregação espacial e mercado imobiliário? 
A visualização sugerida do vídeo, trazendo uma declaração da urbanista Ermínia Maricato, ajuda a responder a essa questão. A cor-
relação entre segregação espacial e mercado imobiliário encontra-se no fato de que o solo se valoriza mais, quanto menor é o mix de 
rendas entre os moradores de determinado bairro. Ou seja, quanto mais especializado for o empreendimento imobiliário, destinado a 
poucas faixas de renda, mais o solo tende a se valorizar. E as empresas e corporações do mercado imobiliário tendem a produzir cada 
vez mais segregação, reforçando a proteção de seus empreendimentos com muros e diversos dispositivos de segurança que impedem 
a comunicação do interior com o entorno, e vice-versa, como vimos na seção Narrativas.

3. Qual é a responsabilidade do poder público na segregação espacial das cidades? 
O poder público tem responsabilidade na medida em que ele é encarregado, sobretudo o município, da formulação de políticas urbanas 
que, entre outras coisas, vão definir a “função” de cada zona ou região da cidade, e a quantidade de equipamentos públicos de educação, 
saúde, trabalho (comércio e indústria), segurança e lazer que serão dispostos ali. Ou seja, o poder público é o responsável pela distribui-
ção de oportunidades e do acesso a elas nos territórios, e aqui valeria a pena lembrar o relatório do Instituto de Pesquisas Econômicas e 
Aplicadas (Ipea), cuja leitura foi sugerida anteriormente no boxe Ler, assistir, navegar, para compreender como essas desigualdades 
se reproduzem em todas as vinte maiores cidades brasileiras estudadas.

4. Na sua cidade ou naquela mais próxima de onde você vive, quais são os serviços essenciais de infraestrutura 
urbana que são garantidos pelo poder público? E quais ainda falta que sejam ofertados?
Sugere-se que os estudantes retomem algumas questões já discutidas no capítulo para responder à questão. Pode-se, por exemplo, 
começar com o saneamento básico, no seu bairro e na cidade, procurando indicadores fornecidos por fontes públicas, como os que cons-
tam no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), disponíveis no site www.snis.gov.br (acesso em: 20 set. 2020). Os 
estudantes poderão trazer também relatos pessoais, a partir de suas observações enquanto moradores da cidade, sobre outros serviços 
essenciais como transporte público (preço, qualidade do serviço, tempo gasto para deslocamentos diários mais frequentes etc.); educação 
(existência ou não de escolas perto do local de residência); saúde (existência ou não de unidades básicas de atendimento e hospitais no 
bairro onde residem); lazer e cultura (existência ou não de equipamentos como cinema, teatro, parques, praças, centros comerciais, entre 
outros).

5. Qual é a importância da garantia do direito à cidade para todos os cidadãos?
Para responder a essa questão, sugere-se a leitura prévia do artigo “O direito à cidade como centro da nova agenda urbana”, de Nel-
son Saule Júnior, disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7114/1/BRU_n15_Direito.pdf (acesso em: 12 set. 2020). 
Assim podemos compreender do que trata o conceito e seus efeitos para a coletividade, quando é respeitado. Pode-se responder a essa 
questão dizendo que a importância da garantia desse direito está em permitir a criação de cidades mais inclusivas, justas – porque as 
oportunidades e acesso a elas passariam a ser melhor distribuídas no território –  e democráticas – porque a formulação de políticas 
públicas asseguraria a participação de diferentes categorias de cidadãos como forma de aproximar os projetos urbanos dos interesses do 
maior número de habitantes.

6. Que ações coletivas são capazes de pressionar o poder público a garantir esses direitos?
São muitas as ações coletivas possíveis, entre elas a criação de associações e organizações de bairro para reivindicar a implementação 
de algum equipamento (escola, posto de saúde, hospital, parque, sistema de esgoto, cinema, empresas etc.); participação em conselhos 
e audiências públicas para discutir políticas para a cidade – como habitação, segurança, assistência social, saúde, educação etc.; parti-
cipação em movimentos sociais de moradia, que vão desde a autoconstrução e as ocupações reivindicando a implementação da reforma 
urbana, prevista no Estatuto da Cidade, até a desapropriação de imóveis privados abandonados que não cumprem a função social. 

Esta seção trata de um dos conceitos mais utilizados pelas Ciências Humanas e Sociais para abordar o fenômeno 
das desigualdades na cidade, com uma explicação sobre sua origem. É também reproduzida uma citação do verbete 
gentrificação da Enciclopédia de Antropologia da Universidade de São Paulo. 

Valeria a pena lembrar e comentar com os estudantes o pensamento de um dos autores com maior resso-
nância nesse debate, o geógrafo britânico David Harvey, que define o fenômeno como expropriação de terras 
valiosas que se encontram sob ocupação de moradias populares, para destiná-las à ação de investimentos do 
capital imobiliário. Trata-se de um processo que ele chama de “acumulação por espoliação” (Harvey, 2004). Em 
linhas gerais, Harvey constata que o capital está esgotando suas oportunidades de investimento, e a urbanização 
torna-se uma alternativa de destino para ele. Ou seja, para continuar se rentabilizando, aplica-se o capital na 
compra de terrenos e de imóveis já existentes ou a construir. 

A taxa média de valorização anual de um imóvel, por exemplo, é muito superior aos rendimentos proporcionados 
pela caderneta de poupança. Se o imóvel já existir, o proprietário pode auferir ganhos duplamente: alugando-o 
e contando com a taxa de valorização patrimonial, que geralmente se situa acima da inflação. Terreno e imóveis 
tornam-se dessa forma ativos, e são considerados aplicações seguras, já que as construções prediais são feitas, em 
primeiro lugar, para durar no tempo, e fundam-se sobre o solo/terra, que é um bem irreproduzível, e cada vez mais 
escasso, com o crescimento populacional nas cidades. 

Ora, isso significa que o capital torna-se cada vez mais rentista e menos produtivo. Com a necessidade de encontrar 
novos terrenos e imóveis, os capitais imobiliários têm visado sobretudo a áreas com localização privilegiada e que 
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até o momento tinham sido ocupadas apenas por trabalhadores, como costumava ser o caso das áreas portuárias. 
Como essa população nunca se benefi ciou de regularização fundiária – nunca receberam títulos de propriedade 
do poder público, apesar da antiguidade do seu assentamento no local –, encontram-se em situação de fragilidade 
jurídica e passíveis de processos de despejo/expulsão. É nesse sentido que Harvey entende que há expropriação/
despossessão/espoliação (os termos variam, segundo as traduções), para que o capital possa ser aplicado através 
da criação de projetos imobiliários destinados à população de alta renda, e seguir sua vocação de acúmulo. Na 
próxima seção analisaremos um caso concreto sobre esse tema.

Página 118

Aborda-se aqui um caso de gentrifi cação que fi cou muito conhecido nos 
últimos anos no Brasil, o do projeto imobiliário Novo Recife, a ser implantado na 
antiga zona portuária da cidade, no cais José Estelita. Diga-se de passagem que 
áreas portuárias abandonadas têm sofrido, por causa de sua localização privilegia-
da, investidas do capital imobiliário, interessado em obter lucros ao desenvolver 
empreendimentos residenciais e comerciais em locais como esses. No caso do 
Recife, a área era da União, e a prefeitura decidiu fazer um leilão para a iniciativa 
privada. Essa já é uma primeira decisão que demanda uma justifi cativa do poder 
público: Por que abdicar de seu patrimônio e não criar seus próprios projetos via 
agências e autarquias já existentes?

Num procedimento polêmico que levantou controvérsias públicas entre go-
verno, Ministério Público e ações judiciárias, o consórcio Novo Recife, formado 
por algumas construtoras e incorporadoras, venceu o leilão. A série de imagens 
e textos propostos possibilitam contextualizar o projeto e as repercussões que 
ele causou na sociedade civil. Assim, a primeira imagem computadorizada traz a 
série de torres previstas para construção, e a segunda, ao fazer um comparativo, 
permite que apreendamos o impacto que o projeto causaria na paisagem, caso implementado. As duas últimas 
fotos ilustram ações coletivas de contestação ao projeto, organizadas pelo movimento Ocupe Estelita.

A proposta é estimular os estudantes a elaborar um texto argumentativo que defenda um ponto de vista de 
forma fundamentada sobre o projeto Novo Recife, também como uma forma de exercício aplicável a outras situa-
ções que eles possam vir a vivenciar. Antes, porém, o professor precisa municiá-los com informações e, se possível, 
com um breve debate.

 Para entender melhor os argumentos a favor e contra o projeto, é possível consultar alguns documentos. Para 
um posicionamento a favor, há matérias publicadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura do Recife, como a 
que está disponível em: http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/10/03/2020/recife-recebe-mais-r-140-milhoes-de-
investimentos-na-revitalizacao-da-area-nao>, e um editorial do jornal Diário de Pernambuco, disponível em: https://
www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/opiniao/2019/03/30/3468471/projeto-novo-recife.shtml. (Acesso 
em: 12 set. 2020.)

Para argumentos contra, há o vídeo Recife, cidade roubada, produzido pelo movimento Ocupe Estelita, com 
depoimentos de apoiadores e integrantes do movimento social, que pode ser visualizado no endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=dJY1XE2S9Pk. Acesso em: 12 set. 2020.

Entre as justifi cativas favoráveis ao projeto Novo Recife, os estudantes poderão encontrar o termo revitalização, 
para tratar da reforma de uma área onde se encontravam, de fato, galpões abandonados. Ao mesmo tempo, note-se 
que a zona portuária está no centro histórico de Recife, local que possui muitos prédios tombados que constituem 
patrimônio histórico e cultural não só da cidade, mas brasileiro. Um argumento a favor é o da geração de empre-
gos que a construção de condomínios de luxo e centros comerciais (como prevê o projeto) geraria, criando novas 
vagas de trabalho no mercado da construção civil, inicialmente, e no setor terciário, em um segundo momento. 
Alega-se a efi cácia da iniciativa privada também para reformar o local pelo seu saber acumulado, os ganhos para 

Na imagem computadorizada ao lado, vemos o 
desenho do polêmico Projeto Novo Recife. Nele, o 
setor imobiliário pretendia construir torres residen-
ciais e comerciais de alto padrão, restritas a poucas 
famílias e compradores das classes mais altas, no lu-
gar do Cais José Estelita, uma área pública da cida-
de. A proposta de especulação imobiliária da região, 
estrategicamente situada à beira do rio Capibaribe, 
no Centro do Recife, causou forte revolta de mora-
dores da cidade e deu origem em 2012 ao movimen-
to Ocupe Estelita, contrário ao empreendimento.

Na imagem ao lado, podemos comparar a vista 
do Cais José Estelita no momento do lançamento 
do controverso empreendimento Projeto Novo Re-
cife (2012) e a projeção computadorizada de como 
ficaria o local ao final das obras. Observa-se que 
o conjunto de edifícios voltados para o mar des-
caracterizaria o contorno tradicional da centenária 
cidade pernambucana.

Manifestantes contrários à demolição do Cais 
José Estelita para a construção do empreendimento 
imobiliário Projeto Novo Recife protestam, em 2012. 
O empreendimento foi visto como parte de um pro-
cesso de gentrificação da região, que deslocaria uma 
área pública para os interesses do setor imobiliário 
da cidade.

Durante o movimento Ocupe Estelita, manifes-
tantes subiram em retroescavadeiras para tentar im-
pedir a demolição do Cais José Estelita. O ato fez 
parte de um conjunto de ações contrárias ao modelo 
de cidade baseado na segregação espacial, simboli-
zado pelos muros dos condomínios fechados. Como 
vemos na imagem ao lado, de 2019, depois de sete 
anos de controvérsias, disputas judiciais e um amplo 
movimento de resistência, os antigos galpões do cais 
acabaram por ser demolidos, dando continuidade ao 
Projeto Novo Recife.
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os cofres públicos com a venda da propriedade do solo, sem falar na maior arrecadação de impostos (enquanto o 
terreno fica com galpões abandonados, sem destinação, nem o município, estado ou União arrecadam imposto 
sobre propriedade ou alguma atividade econômica). 

Por outro lado, pode-se argumentar que, se o poder público criar ali projetos que resolvam o déficit habita-
cional existente na cidade – fazendo a regularização fundiária das habitações populares do entorno, investindo 
em infraestrutura, criando equipamentos urbanos diversificados em educação, saúde, comércio, trabalho, lazer –, 
poderia arrecadar impostos do mesmo jeito, conservando a propriedade do solo, que não deixaria de se valorizar, 
e melhorando a condição de vida de um maior número de pessoas.

Breve resumo do vídeodocumentário Recife, cidade roubada: por ele se vê que o projeto Novo Recife busca 
construir condomínios verticais de luxo como os dois edifícios do cais de Santa Rita, ali perto, que ficaram conhecidos 
como “torres gêmeas”. Por causa de algumas características de sua construção, o centro histórico de Recife não 
pôde ascender ao estatuto de Patrimônio da Humanidade da Unesco, tal como Olinda. As torres foram construídas 
tendo no entorno moradias populares instaladas na região há mais tempo, que ficaram com a vista bloqueada para 
o rio Capiberibe e seu estuário (mar azul). 

O vídeo mostra como o Novo Recife faz parte de um projeto mais amplo de gentrificação dessa zona histórica, 
onde moram pessoas de baixa renda que serão expulsas, seja pelo crescimento exponencial do valor dos aluguéis, 
seja por nunca terem conseguido a regularização fundiária de seus imóveis, destinando o espaço à frequentação 
apenas das classes mais abastadas. O Novo Recife integra uma rede de empreendimentos, como o shopping de elite 
já construído ali perto (shoppings são definidos como a privatização de espaços de lazer e passeio), polo jurídico, 
vila naval, destinando todos os terrenos de frente para o mar para a população com altos salários. 

Os diferentes argumentos contra o projeto são apresentados por apoiadores e integrantes do movimento, como 
uma moradora do bairro popular do Coque, ali na região. Seria interessante os estudantes deterem-se nas imagens 
que retratam a segregação espacial já discutida no capítulo, como a falta de pavimentação e saneamento nas áreas 
de moradias populares, os muros que separam o shopping de elite de palafitas situadas bem em sua vizinhança, entre 
outras. Das irregularidades cometidas pelo consórcio Novo Recife que foram contestadas pelo Ministério Público, 
podem ser citadas: ausência de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) e de EIA (Estudo de Impacto Ambiental), 
ausência de autorização do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes). 

Um dos apoiadores que aparecem no vídeo é Kleber Mendonça Filho, premiado diretor de cinema, autor de filmes 
como O som ao redor e Aquarius, nos quais temas como segregação urbana e gentrificação ganham centralidade. 
Sugere-se mencionar para os estudantes essa possibilidade de aprofundamento na questão. Para entender como 
o filme Aquarius discute a realidade urbana do Recife (que deve ser tratada como 
paradigmática do que acontece em outras localidades, segundo a pesquisa do 
Ipea já citada), pode-se consultar o endereço eletrônico: https://bit.ly/3mTud43.  
Acesso em: 16 abr. 2021.

Sugere-se que os estudantes complementem a busca por argumentos favo-
ráveis e contrários, em pesquisas individuais, e apresentem uma síntese dos re-
sultados. Espera-se que após isso já estarão capacitados a elaborar seu ponto de 
vista com fundamentação, redigindo uma dissertação argumentativa nos moldes 
recomendados pelo Enem: com tese, argumentos e proposta de intervenção para 
o problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

Para elaborar uma dissertação argumentativa que defenda um ponto de vista 
de forma fundamentada, conforme se propõe nesta atividade complementar, os 
estudantes são incentivados a ler, avaliar e comparar os diferentes argumentos 
levantados pelos atores implicados na disputa em torno da destinação do terreno 
situado na área portuária do Recife, bem como a sistematizar dados e informações 
de diversas natureza: expressões artísticas (filme recomendado para visualização), 
textos filosóficos e sociológicos (como os disponibilizados no próprio capítulo), 
documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, que são mobili-
zados pelos atores nas reportagens escritas e audiovisuais. Tudo isso os levará a 
trabalhar concretamente a habilidade EM13CHS103. Ao mesmo tempo, trata-se 
de comparar processos de ocupação do espaço promovidos por grupos sociais 
diferentes, considerando-se o conflito interno entre populações que se estabelece, 
levando os estudantes a exercitarem a habilidade EM13CHS204.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.
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O carnaval é uma das manifestações na cidade que inverte temporariamente os 
usos do espaço público. Para muitas pessoas, é a chance de circular por ruas e praças 
não dentro de carros, mas a pé. Percebem-se outros potenciais de experiência no 
espaço que fi cam apagados no cotidiano, quando vigora a circulação disciplinada. 

Terrenos em áreas valorizadas são prioritariamente cobiçados para o desenvol-
vimento de empreendimentos econômicos de alta rentabilidade, seja residência 
de luxo, hotelaria ou comércio. Muito raramente, pensa-se em destinar o terre-
no para a criação de um parque ou equipamento cultural que possa ser usado 
gratuitamente por um público amplo. O carnaval, desse modo, permite aos seus 
participantes imaginar o bem-estar que eles teriam, se pudessem circular e desen-
volver ações de lazer e cultura mais livremente em espaços públicos, caso esses 
também existissem em maior quantidade, o que parece ser cada vez mais raro.

O grupo musical BaianaSystem, criado em 2009 e cujas composições inspi-
ram-se bastante da realidade urbana brasileira, desenvolveu muitas letras sobre 
a privatização do espaço público e sua destinação ao proveito de poucos privile-
giados com alta renda. Nesse sentido, o grupo se insere numa longa tradição de 
artistas da música popular brasileira que escrevem e cantam sobre a cidade e suas 
desigualdades. A análise da letra de uma de suas composições “Lucro (Descom-
primindo)” é um dos objetivos do Roteiro de trabalho da seção.

Por meio da leitura da letra da música, que pode ser acompanhada do som, 
combinada com as questões propostas no Roteiro de trabalho, os estudantes 
serão motivados a refl etir sobre a transformação da cidade em mercadoria, em 
contraposição à ideia da cidade como direito. Isso lhes possibilitará identifi car, ana-
lisar e comparar diferentes processos políticos e econômicos que se desenvolvem 
sobre o território urbano, produzindo desigualdades; os estudantes desenvolvem, 
assim, o conteúdo da habilidade EM13CHS101. Ao fazer isso, é a própria análise 
de impasses ético-políticos (necessidade de produção de lucro, por um lado, e 
garantia de direitos da população de baixa renda, por outro) que estará no centro 
da discussão, o que lhes permitirá desenvolver a habilidade EM13CHS504.

1. Quais trechos da letra da música do BaianaSystem podem ser usados de 
exemplo para as discussões sobre segregação espacial e gentrifi cação?
O primeiro verso da letra, “Tire as construções da minha praia”, seguido por “Não consigo respirar”, já evoca a construção de vários 
e grandes edifícios, superpostos um ao lado do outro, bloqueando o acesso de quem vem de dentro da cidade (de seu interior) e quer 
acessar o mar. Além disso, a verticalização – nome que se dá à construção concentrada de prédios – quebra o efeito de amplitude 
do espaço, pois ela acaba restringindo a linha do horizonte e, portanto, causando o efeito de fechamento/encerramento, reforçando 
também o sentido do segundo verso “Não consigo respirar”. O paredão de prédios bloqueia a luz do sol para os pedestres e moradores 
de residências menores; essa luz é amiga, como a ela se refere o eu lírico na segunda estrofe. Há ainda os versos que mencionam a 
especulação imobiliária e a exploração do petróleo no mar, indicando a transformação do espaço da cidade em mercadoria, o que é 
ressaltado pelo refrão, que trabalha a repetição da palavra lucro.

2. Como você interpreta a correlação entre a busca pelo “lucro” e uma “máquina de louco”, como é cantado 
no refrão? O que isso diz sobre nossa organização social?
A associação entre os dois termos pode ser estabelecida na medida em que a prática de gerar lucro não tem outro fim a não ser ela mes-
ma. Ou seja, o lucro – que corresponde ao capital auferido, descontados os custos – não tem vocação para ficar estagnado, guardado 
dentro de uma caixa, por exemplo, mas para ser reinvestido, com o propósito de gerar mais lucro, já que a perda do capital não é um 
objetivo racional desejado. 

Ocorre que o comportamento racional exacerbado de geração de lucro leva a uma irracionalidade, na medida em que o lucro gerado por 
outro lucro, que foi gerado por outro, e assim por diante, descola-se de qualquer outra finalidade que não seja a sua autorreprodução, 
perdendo assim “sentido”. Essa irracionalidade produzida pelo lucro é o que o eu lírico da canção busca destacar, ao associá-lo a “má-
quina de louco”. 

Habilidade (EM13CHS101) 
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504) 
Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

LER IMAGENS E CANÇÃO
O carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras que colocam a rua e o espaço público em 

evidência. Ele é descrito, muitas vezes, como uma festa democrática, em que as diferenças e as desigualdades entre 
as pessoas são suspensas enquanto todos estão unidos, fantasiados, comemorando e compartilhando a alegria no 
mesmo espaço. 

O caráter público do carnaval é tão premente que a tradicional festa de Salvador (BA), inclusive, em alguns anos 
já foi alvo de controvérsias pela prática de alguns trios elétricos em separar foliões pagantes dos não pagantes por 
cordas que tentariam, assim, criar uma linha de divisão de classes entre as pessoas no espaço público da rua. Com in-
gressos e abadás caros para poder ficar perto do concorrido carro de som, tais práticas durante o carnaval privilegiam 
apenas os mais ricos, e geralmente os turistas, durante a festa popular na rua.

Salvador, além disso, é mais uma das capitais brasileiras que se destacam quando o assunto é segregação 
espacial e gentrificação. Nos últimos anos uma banda formada por jovens baianos, o grupo BaianaSystem, tem 
colocado a crise urbana da cidade também em suas músicas. 

Busque na internet a letra e a música “Lucro (Descomprimindo)” dessa banda para ouvir com a turma. Em segui-
da, responda ao Roteiro de trabalho. 

 Roteiro de trabalho

1. Quais trechos da letra da música do BaianaSystem podem ser usados de exemplo para as discussões sobre 
segregação espacial e gentrificação?

2. Como você interpreta a correlação entre a busca pelo “lucro” e uma “máquina de louco”, como é cantado 
no refrão? O que isso diz sobre nossa organização social?

3. Agora, com a ajuda de dispositivos de busca na internet, procure e selecione ao menos quatro imagens 
da cidade de Salvador que possam servir de ilustração para explicar a segregação espacial, a desigualdade 
urbana e a gentrificação.

4. Compare as imagens encontradas por você e seus colegas. Depois, juntos, debatam sobre os critérios que 
vocês utilizaram para escolher as imagens. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS504

PESQUISA
Agora chegou o momento de vocês pesquisarem o impacto da organização urbana na vida das pessoas na sua 

cidade. Esta pesquisa será dividida em dois Roteiros de trabalho, apresentados a seguir. Para começar, organizem 
uma roda de conversa com toda a turma e levantem as seguintes informações indicadas no Roteiro de trabalho 1. 
Uma vez levantadas as informações gerais, dividam-se em grupos e sigam as orientações do Roteiro de trabalho 2. 

 Roteiro de trabalho 1

1. Todos os colegas da turma moram na cidade onde a escola está localizada?

2. Se alguém mora em outra cidade, por que precisou ou preferiu estudar em uma instituição em outro mu-
nicípio?

3. Todos os colegas moram no mesmo bairro onde a escola está localizada? 

4. Quem precisa se deslocar mais para chegar até a escola? E como se desloca?

5. Com base nos caminhos que vocês percorrem na cidade e na região da escola, como vocês definem o bairro 
onde está a instituição de ensino de vocês? É uma região mais valorizada ou desvalorizada?

6. Como vocês percebem quais são as áreas mais ricas da cidade onde moram? E como percebem quais são 
as mais vulneráveis?

7. O que há de diferente entre essas áreas?

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS204

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS502

119CIDADES E SUAS DESIGUALDADES



237CIDADES E SUAS DESIGUALDADES

Entre outras respostas possíveis, pode-se dizer que o eu lírico estabelece essa associação porque o lucro torna-se uma obsessão da 
parte de quem o busca, cegando-o para outras destinações possíveis do dinheiro. Valeria a pena explorar ainda outras possibilidades 
de resposta. 

Sobre nossa organização social, isso indica que transformamos todos os recursos, bens e direitos (como a praia, o sol, a própria cidade) 
em mercadorias que devem servir para aumentar os ganhos (lucro).

3. Agora, com a ajuda de dispositivos de busca na internet, procure e selecione ao menos quatro imagens 
da cidade de Salvador que possam servir de ilustração para explicar a segregação espacial, a desigualdade 
urbana e a gentrifi cação.
As imagens analisadas na Abertura e outras, como as presentes nos documentários visualizados e debatidos, como também em dife-
rentes atividades das seções anteriores, podem servir de inspiração.

4. Compare as imagens encontradas por você e seus colegas. Depois, juntos, debatam sobre os critérios que 
vocês utilizaram para escolher as imagens. 
Entre os critérios possíveis: destacar a proximidade espacial de realidades sociais diferentes, em termos de moradias, por exemplo, como 
vimos em outras seções; enfocar a situação de precariedade de algum equipamento urbano, seja pelo abandono, deterioração ou outra 
característica; demonstrar a transformação da paisagem no tempo, por novas edificações e projetos realizados no local que podem ter 
melhorado ou piorado as condições de vida dos habitantes; entre outros. Pode-se aproveitar o momento para fazer uma reflexão sobre 
ética na representação de imagens; por exemplo, evitar a estetização ou exotização da pobreza.

PESQUISA
Esta seção de pesquisa visa estimular os estudantes a trabalharem a refl exão 

das desigualdades urbanas a partir de seu próprio cotidiano, tomando-se por 
estudo de caso a qualidade de suas habitações e a mobilidade (tipo de transporte 
utilizado para deslocamentos diários, especialmente para ir e voltar da escola, e 
sua avaliação). As questões propostas no Roteiro de trabalho visam identifi car 
fenômenos estudados nas seções anteriores (segregação socioespacial, desigual-
dades territoriais e sociais, gentrifi cação) nas próprias ações e paisagens cotidianas 
dos estudantes na cidade.

Por meio da discussão com os colegas, entrevistas, registro fotográfi co e ob-
servação direta em campo acerca dos seus trajetos diários e da organização do 
espaço dos bairros por onde circulam, os estudantes poderão, à luz do que já foi 
discutido em seções anteriores, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor 
argumentos relativos à distribuição dos equipamentos urbanos em seus bairros, a 
acesso a direitos, oportunidades, bens e serviços neles disponíveis, e a diferenças 
quanto ao que se observa em outras regiões, sempre com fundamentação em-
pírica, o que os levará a trabalhar conjuntamente as habilidades EM13CHS103 e 
EM13CHS204. Ao incorporar a seus materiais de análise situações de suas próprias vidas cotidianas, assim com a 
de colegas, parentes, vizinhos e antigos moradores do bairro onde residem, eles poderão desnaturalizar formas de 
desigualdade que se apresentam no espaço e nas relações que se dão nele, bem como adotar um ponto de vista 
crítico para sua transformação, e assim estarão trabalhando concretamente a habilidade EM13CHS502. 

1

1.  Todos os colegas da turma moram na mesma cidade onde a escola está localizada?
Essa é uma questão relevante para pensar tamanho e duração de trajetos dos estudantes, especialmente se a escola atende a um público 
de estudantes que mora na zona rural, onde a questão do transporte pode, por exemplo, dificultar o acesso à educação.

2.  Se alguém mora em outra cidade, por que precisou ou preferiu estudar em uma instituição em outro mu-
nicípio?
Das várias respostas possíveis, uma delas pode ser a falta de escolas de Ensino Médio em um município, além da preferência por institui-
ção reputada por ter boa qualidade de ensino.

3. Todos os colegas moram no mesmo bairro onde a escola está localizada?
Essa questão permitirá detalhar melhor o perfil dos estudantes quanto a mobilidade, e maior ou menor facilidade no acesso a escola, o 
que tem impacto nos estudos.

LER IMAGENS E CANÇÃO
O carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras que colocam a rua e o espaço público em 

evidência. Ele é descrito, muitas vezes, como uma festa democrática, em que as diferenças e as desigualdades entre 
as pessoas são suspensas enquanto todos estão unidos, fantasiados, comemorando e compartilhando a alegria no 
mesmo espaço. 

O caráter público do carnaval é tão premente que a tradicional festa de Salvador (BA), inclusive, em alguns anos 
já foi alvo de controvérsias pela prática de alguns trios elétricos em separar foliões pagantes dos não pagantes por 
cordas que tentariam, assim, criar uma linha de divisão de classes entre as pessoas no espaço público da rua. Com in-
gressos e abadás caros para poder ficar perto do concorrido carro de som, tais práticas durante o carnaval privilegiam 
apenas os mais ricos, e geralmente os turistas, durante a festa popular na rua.

Salvador, além disso, é mais uma das capitais brasileiras que se destacam quando o assunto é segregação 
espacial e gentrificação. Nos últimos anos uma banda formada por jovens baianos, o grupo BaianaSystem, tem 
colocado a crise urbana da cidade também em suas músicas. 

Busque na internet a letra e a música “Lucro (Descomprimindo)” dessa banda para ouvir com a turma. Em segui-
da, responda ao Roteiro de trabalho. 

 Roteiro de trabalho

1. Quais trechos da letra da música do BaianaSystem podem ser usados de exemplo para as discussões sobre 
segregação espacial e gentrificação?

2. Como você interpreta a correlação entre a busca pelo “lucro” e uma “máquina de louco”, como é cantado 
no refrão? O que isso diz sobre nossa organização social?

3. Agora, com a ajuda de dispositivos de busca na internet, procure e selecione ao menos quatro imagens 
da cidade de Salvador que possam servir de ilustração para explicar a segregação espacial, a desigualdade 
urbana e a gentrificação.

4. Compare as imagens encontradas por você e seus colegas. Depois, juntos, debatam sobre os critérios que 
vocês utilizaram para escolher as imagens. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS504

PESQUISA
Agora chegou o momento de vocês pesquisarem o impacto da organização urbana na vida das pessoas na sua 

cidade. Esta pesquisa será dividida em dois Roteiros de trabalho, apresentados a seguir. Para começar, organizem 
uma roda de conversa com toda a turma e levantem as seguintes informações indicadas no Roteiro de trabalho 1. 
Uma vez levantadas as informações gerais, dividam-se em grupos e sigam as orientações do Roteiro de trabalho 2. 

 Roteiro de trabalho 1

1. Todos os colegas da turma moram na cidade onde a escola está localizada?

2. Se alguém mora em outra cidade, por que precisou ou preferiu estudar em uma instituição em outro mu-
nicípio?

3. Todos os colegas moram no mesmo bairro onde a escola está localizada? 

4. Quem precisa se deslocar mais para chegar até a escola? E como se desloca?

5. Com base nos caminhos que vocês percorrem na cidade e na região da escola, como vocês definem o bairro 
onde está a instituição de ensino de vocês? É uma região mais valorizada ou desvalorizada?

6. Como vocês percebem quais são as áreas mais ricas da cidade onde moram? E como percebem quais são 
as mais vulneráveis?

7. O que há de diferente entre essas áreas?

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS204

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS502
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4. Quem precisa se deslocar mais para chegar até a escola? E como se desloca?
A questão possibilita explorar a qualidade da rede de transporte público disponível para acessar a escola.

5. Com base nos caminhos que vocês percorrem na cidade e na região da escola, como vocês defi nem o bairro 
onde está a instituição de ensino de vocês? É  uma região mais valorizada ou desvalorizada?
Seria interessante relembrar quais critérios pertinentes que caracterizam uma região como mais valorizada ou menos. Ao longo de todo 
o capítulo, procurou-se demonstrar que eles estão ligados ao conjunto de equipamentos urbanos e seu grau de diversidade (os de saúde, 
educação, segurança, transporte, lazer etc.), compondo uma infraestrutura passível de ser avaliada igualmente pela qualidade de suas 
instalações ou construções.

6. Como vocês percebem quais são as áreas mais ricas da cidade onde moram? E como percebem quais são 
as mais vulneráveis?
Pode-se adotar aqui os mesmos critérios utilizados para responder à questão anterior: existência ou falta de equipamentos urbanos 
diversos, bem como qualidade de suas instalações ou construções.

7.  O que há de diferente entre essas áreas?
Sugere-se que os estudantes detalhem suas respostas. Podem apontar diferenças, por exemplo, pela existência de habitações precárias, 
de madeira ou barro, em certas regiões, ou de alvenaria, em outras; edificações simples, lojas de comércio popular em certos bairros, ou 
mansões, condomínios de luxo e grandes centros comerciais (shoppings centers) em outros; etc.

Página 120

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS502) 
Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais.
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HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS605

 2

1. Combinem um dia em que todos possam se encontrar, e refaçam, juntos, alguns trajetos do bairro de vocês 
até a escola e outros pontos importantes da cidade. 

2. No trajeto, com celular, fotografem paisagens, cenas, construções, prédios, casas, ruas e equipamentos de 
serviço público que mostrem a organização urbana de sua cidade. Quais serviços essenciais vocês conse-
guem perceber? E quais sentem que ainda falta serem garantidos nessa cidade experenciada por vocês?

3. Há algum processo de gentrificação ocorrendo perto de vocês? Há espaços segregados? As pessoas mais 
velhas de sua família contam histórias de áreas da sua cidade em que um bairro antes desvalorizado passou 
a ser cobiçado? Qual é a história desse bairro? O que aconteceu para ele atrair o interesse das pessoas? 
Tente fotografar cenas que demonstrem suas respostas.

4. Pelo caminho, caso algum morador se disponha a colaborar com a pesquisa de vocês, perguntem como 
ele experencia a cidade, o bairro e a rua dele. Questionem quais são os serviços essenciais que ele percebe 
serem os mais deficitários na localidade. Depois, tentem incluir fotografias que também possam traduzir o 
olhar desse morador. 

5. Ao produzir as fotos, busquem fazer imagens que sejam o mais ilustrativas possível para demonstrar as dife-
renças e as desigualdades urbanas. Busquem capturar com as imagens todas as discussões que levantamos 
neste capítulo: Na sua cidade, onde é possível ver a desigualdade urbana? 

6. Por fim, depois de voltar para casa, reúnam as fotografias tiradas por todos os membros do grupo e esco-
lham, entre vocês, 15 delas para responder às questões levantadas durante o trabalho. Anotem as informa-
ções sobre cada uma das fotos escolhidas: quem tirou, quando tirou, por que fez aquela foto, o que quis 
dizer com ela e o porquê de ela ter sido escolhida como uma das fotos mais representativas no trabalho 
de vocês. 

7. Quando todos os grupos estiverem com suas fotografias produzidas e selecionadas, combinem um mo-
mento de apresentação dos trabalhos. Se for possível imprimir as imagens, façam uma exposição fotográ-
fica na sala ou em algum espaço adequado da escola. Lembrem-se de inserir legendas em todas as fotos. 
Vocês podem também criar uma exposição digital das fotografias ou organizar a produção de um vídeo 
composto das imagens para ser compartilhado pelo celular ou difundido pelas redes sociais.

RELEITURA
No início do capítulo acompanhamos a história de duas crianças de classe média brasileira que, passados os 

primeiros anos de socialização, já haviam aprendido a temer o espaço público e reconhecer o outro como aquele 
que deve estar distante, apartado de si. Criadas na metrópole, são crianças nascidas sob a dinâmica da segrega-
ção espacial, na qual os vidros e os muros de suas escolas, condomínios e shoppings tentam criar uma impressão 
de proteção e salvaguarda. Mas será que esses muros são sinônimos de proteção para qualquer pessoa?

O início de 2014 ficou especialmente marcado pela polêmica dos “rolezinhos”, atividade organizada por jovens 
da periferia, muitos deles negros, que marcavam encontros em shoppings centers. Para coibir a presença desses 
jovens em seus espaços, a administração dos shoppings requisitava o uso de violência policial. 

Oriundos de bairros com alto deficit de áreas de lazer e serviços de recreação, esporte e cultura, os jovens que 
participavam dos "rolezinhos" viam nos shoppings um espaço possível de sociabilidade, de passeio e de novos 
encontros. Contudo, diante da reação desproporcional de violência, ficou evidente que, para os administradores 
de alguns shoppings, aquelas pessoas (seus corpos, seus estilos, suas histórias e seus gostos) não eram desejadas 
naquele espaço que supostamente incluiria a todos os consumidores. 

Com base nessas reflexões, leia um trecho do texto da antropóloga Teresa Caldeira e relacione-o com as duas 
charges que estão na sequência, para se preparar para responder ao Roteiro de trabalho. 

Circular livremente pelas ruas é uma prática fortemente associada às cidades modernas, mesmo que ela consti-
tua a experiência dessas cidades mais como mito ou ideal do que como fato. A circulação no espaço público sempre 
foi regulada. Desde os tempos de Baudelaire, vagar pela cidade foi mais para uns – homens, ricos, dândis – do 
que para outros – mulheres, pobres, negros, jovens. O controle dos movimentos em público nunca deixou de estar 
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1.  Combinem um dia em que todos pos-

sam se encontrar, e refaçam, juntos, 
alguns trajetos do bairro de vocês até 
a escola e outros pontos importantes 
da cidade.

A proposta da atividade é que o trajeto realiza-
do não seja diferente daquele feito no cotidiano. 
Isso ajudará no estranhamento (a desnaturaliza-
ção) e na reflexão sobre fenômenos que perpas-
sam nosso dia a dia, sem nos darmos conta.

2.  No trajeto, com celular, fotografem 
paisagens, cenas, construções, prédios, 
casas, ruas e equipamentos de serviço 
público que mostrem a organização 
urbana de sua cidade. Quais serviços essenciais vocês conseguem per-
ceber? E quais sentem que ainda falta serem garantidos nessa cidade 
experenciada por vocês?

Sugere-se que os estudantes procurem observar se há canais de drenagem de água, estações 
de tratamento de esgoto, equipamentos urbanos variados com boas instalações, se há arbo-
rização, calçadas uniformes e amplas ou irregulares e estreitas, entre outros itens.

3.  Há algum processo de gentrifi cação ocorrendo perto de vocês? Há espa-
ços segregados? As pessoas mais velhas de sua família contam histórias 
de áreas da sua cidade em que um bairro antes desvalorizado passou a 
ser cobiçado? Qual é a história desse bairro? O que aconteceu para ele 
atrair o interesse das pessoas? Tente fotografar cenas que demonstrem 
suas respostas.

Trata-se de apreender as transformações do espaço ao longo do tempo. Seria interessante 
retomar o conceito de gentrificação, que tem a ver com expropriação ou remoção de mora-
dias populares que nunca puderam obter a regularização fundiária, por fim dando lugar a 
empreendimentos imobiliá rios. Sobre espaços segregados, valeria a pena lembrar a impor-
tância de observar a arquitetura das edificações, o tamanho de muros, a presença de grades, 
câmeras ou outros dispositivos de segurança. Sugere-se que os estudantes apliquem a téc-
nica de entrevistas semiestruturadas para coletar relatos mais detalhados sobre o assunto.
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4.  Pelo caminho, caso algum morador se disponha a colaborar com a pesquisa de vocês, perguntem como 
ele experencia a cidade, o bairro e a rua dele. Questionem quais são os serviços essenciais que ele percebe 
serem os mais defi citários na localidade. Depois, tentem incluir fotografi as que também possam traduzir o 
olhar desse morador.
Os estudantes podem aplicar o método de entrevistas semiestruturadas, mas devem eleger algumas questões que considerem essenciais 
sobre a qualidade de serviços urbanos na região. 

5. Ao produzir as fotos, busquem fazer imagens que sejam o mais ilustrativas possível para demonstrar as dife-
renças e as desigualdades urbanas. Busquem capturar com as imagens todas as discussões que levantamos 
neste capítulo: Na sua cidade, onde é possível ver a desigualdade urbana?
Mais uma vez, valeria a pena revisitar as imagens abordadas em diferentes discussões propostas ao longo do capítulo, para perceber 
como privilegiar os enquadramentos, ou seja, quais elementos precisam compor a foto, se quisermos descrever as variadas desigualdades 
urbanas, como a segregação socioespacial.

6. Por fi m, depois de voltar para casa, reúnam as fotografi as tiradas por todos os membros do grupo e escolham, 
entre vocês, 15 delas para responder às questões levantadas durante o trabalho. Anotem as informações 
sobre cada uma das fotos escolhidas: quem tirou, quando tirou, por que fez aquela foto, o que quis dizer 
com ela e o porquê de ela ter sido escolhida como uma das fotos mais representativas no trabalho de vocês.
Essas anotações poderão ser utilizadas depois para redigir textos de apresentação da exposição e explicação de imagens para terceiros.

7. Quando todos os grupos estiverem com suas fotografi as produzidas e selecionadas, combinem um momento 
de apresentação dos trabalhos. Se for possível imprimir as imagens, façam uma exposição fotográfi ca na 
sala ou em algum espaço adequado da escola. Lembrem-se de inserir legendas em todas as fotos. Vocês 
podem também criar uma exposição digital das fotografi as ou organizar a produção de um vídeo composto 
das imagens para ser compartilhado pelo celular ou difundido pelas redes sociais.
Recomenda-se que sejam exploradas as alternativas sugeridas para exposição do trabalho, sem prejuízo de iniciativas que possam 
envolver uma comunidade maior, como toda a escola, ou um centro comunitário e cultural eventualmente disponível na região do esta-
belecimento de ensino.
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Teresa Caldeira é antropóloga, doutora pela Universidade de São Paulo, pro-
fessora na Universidade da California/ Berkeley, autora de um dos estudos mais 
debatidos sobre segregaç ã o socioespacial, o livro Cidade de muros, que analisa 
a criminalidade na cidade de São Paulo dos anos 1990, o refl exo dela na arquite-
tura urbana e o que isso revela sobre a democracia recém-estabelecida no país. 

Sua tese é que houve uma deterioração do espaço público, que perde valor 
como espaço a ser frequentado por diferentes classes sociais. As pessoas pas-
saram a privilegiar a convivência em espaços privados protegidos por muros e 
grades. Entre a população de alta renda, acrescentam-se as câmeras e os agentes 
de segurança, tal como observamos em condomínios de luxo, o que aumenta a 
segregação assim manifestada concretamente nesses dispositivos, como vimos 
no início deste capítulo na seção Narrativas. Tudo isso, no entanto, não impediu 
jovens das periferias de circularem pela cidade nos últimos 30 anos, desejando 
apropriar-se cada vez mais do espaço, nele visibilizando suas práticas culturais, 
ora com viés contestatório, ora com caráter de experimentação, prazer e risco, ora combinando esses elementos 
em expressões tais como pichação, grafi te, rap, skate, funk, entre outras. E circular pela cidade de São Paulo é, há 
anos, defi nido por esses jovens como “dar um rolê”. 

Assim, o “rolezinho”, para autora, não surge do nada, mas dessas práticas já conhecidas, estabelecendo uma 
nova articulação de seus elementos, com ênfase no prazer e no risco, acentuando também o viés do consumo de 
bens individuais não duráveis (ou semiduráveis) como roupas, óculos, tênis, relógios, joias etc. Caldeira mostra que 
é importante analisar sociologicamente o desejo de consumo dessa geração de jovens da periferia, porque indica 
que algo mudou nas estruturas sociais: essa geração se benefi ciou da casa própria construída pelos pais e avós no 
regime de autoconstrução, e puderam, com as políticas públicas dos anos 2000, benefi ciar-se do ganho salarial e 
de novas oportunidades de trabalho, abrindo-lhes a chance de consumo. 
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1. Combinem um dia em que todos possam se encontrar, e refaçam, juntos, alguns trajetos do bairro de vocês 
até a escola e outros pontos importantes da cidade. 

2. No trajeto, com celular, fotografem paisagens, cenas, construções, prédios, casas, ruas e equipamentos de 
serviço público que mostrem a organização urbana de sua cidade. Quais serviços essenciais vocês conse-
guem perceber? E quais sentem que ainda falta serem garantidos nessa cidade experenciada por vocês?

3. Há algum processo de gentrificação ocorrendo perto de vocês? Há espaços segregados? As pessoas mais 
velhas de sua família contam histórias de áreas da sua cidade em que um bairro antes desvalorizado passou 
a ser cobiçado? Qual é a história desse bairro? O que aconteceu para ele atrair o interesse das pessoas? 
Tente fotografar cenas que demonstrem suas respostas.

4. Pelo caminho, caso algum morador se disponha a colaborar com a pesquisa de vocês, perguntem como 
ele experencia a cidade, o bairro e a rua dele. Questionem quais são os serviços essenciais que ele percebe 
serem os mais deficitários na localidade. Depois, tentem incluir fotografias que também possam traduzir o 
olhar desse morador. 

5. Ao produzir as fotos, busquem fazer imagens que sejam o mais ilustrativas possível para demonstrar as dife-
renças e as desigualdades urbanas. Busquem capturar com as imagens todas as discussões que levantamos 
neste capítulo: Na sua cidade, onde é possível ver a desigualdade urbana? 

6. Por fim, depois de voltar para casa, reúnam as fotografias tiradas por todos os membros do grupo e esco-
lham, entre vocês, 15 delas para responder às questões levantadas durante o trabalho. Anotem as informa-
ções sobre cada uma das fotos escolhidas: quem tirou, quando tirou, por que fez aquela foto, o que quis 
dizer com ela e o porquê de ela ter sido escolhida como uma das fotos mais representativas no trabalho 
de vocês. 

7. Quando todos os grupos estiverem com suas fotografias produzidas e selecionadas, combinem um mo-
mento de apresentação dos trabalhos. Se for possível imprimir as imagens, façam uma exposição fotográ-
fica na sala ou em algum espaço adequado da escola. Lembrem-se de inserir legendas em todas as fotos. 
Vocês podem também criar uma exposição digital das fotografias ou organizar a produção de um vídeo 
composto das imagens para ser compartilhado pelo celular ou difundido pelas redes sociais.

RELEITURA
No início do capítulo acompanhamos a história de duas crianças de classe média brasileira que, passados os 

primeiros anos de socialização, já haviam aprendido a temer o espaço público e reconhecer o outro como aquele 
que deve estar distante, apartado de si. Criadas na metrópole, são crianças nascidas sob a dinâmica da segrega-
ção espacial, na qual os vidros e os muros de suas escolas, condomínios e shoppings tentam criar uma impressão 
de proteção e salvaguarda. Mas será que esses muros são sinônimos de proteção para qualquer pessoa?

O início de 2014 ficou especialmente marcado pela polêmica dos “rolezinhos”, atividade organizada por jovens 
da periferia, muitos deles negros, que marcavam encontros em shoppings centers. Para coibir a presença desses 
jovens em seus espaços, a administração dos shoppings requisitava o uso de violência policial. 

Oriundos de bairros com alto deficit de áreas de lazer e serviços de recreação, esporte e cultura, os jovens que 
participavam dos "rolezinhos" viam nos shoppings um espaço possível de sociabilidade, de passeio e de novos 
encontros. Contudo, diante da reação desproporcional de violência, ficou evidente que, para os administradores 
de alguns shoppings, aquelas pessoas (seus corpos, seus estilos, suas histórias e seus gostos) não eram desejadas 
naquele espaço que supostamente incluiria a todos os consumidores. 

Com base nessas reflexões, leia um trecho do texto da antropóloga Teresa Caldeira e relacione-o com as duas 
charges que estão na sequência, para se preparar para responder ao Roteiro de trabalho. 

Circular livremente pelas ruas é uma prática fortemente associada às cidades modernas, mesmo que ela consti-
tua a experiência dessas cidades mais como mito ou ideal do que como fato. A circulação no espaço público sempre 
foi regulada. Desde os tempos de Baudelaire, vagar pela cidade foi mais para uns – homens, ricos, dândis – do 
que para outros – mulheres, pobres, negros, jovens. O controle dos movimentos em público nunca deixou de estar 
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Ora, o que Caldeira mostra é que isso vai perturbar a segregação socioespa-
cial que vinha sendo reforçada desde os anos 1990, e seus modos de regulação 
tradicionais: os pais e avós dessa geração circulavam pelo centro apenas para 
trabalho; o tempo livre era destinado a mutirões de autoconstrução das casas e 
lazer na própria periferia, já que não havia a facilidade de adquirir (mediante cré-
dito, sobretudo) moto ou carro que lhes permitissem circular fora de seus bairros. 
Reunindo as condições materiais que lhes permitem circular pela cidade, portando 
símbolos e objetos (marcas de roupa, óculos etc.) que também são usados pelos 
ricos, esses jovens “embaralham sistemas de distinção”, que fundamentam a 
separação de classes e, por isso, são vistos como transgressores, por mais que 
em termos capitalistas sejam úteis como consumidores. 

Espera-se assim que os estudantes, diante da leitura recomendada nesta seção 
e à luz do que foi debatido no capítulo, percebam que a segregação social é um 
fenômeno estruturante das vidas nas cidades, que ela tem manifestação tanto 
material (pela distribuição desigual de equipamentos urbanos e oportunidades no 
território) quanto simbólica (pelas distinções criadas entre as classes que ocupam 
as diferentes zonas ou regiões), e que ações que relativizem essas separações, 
como os “rolezinhos”, mesmo sem objetivo contestatório ou crítico, já são per-
cebidas como ameaças.

Através da leitura de um texto acadêmico sobre os “rolezinhos” e das questões 
do Roteiro de trabalho, espera-se que os estudantes compreendam o fenômeno 
no quadro das desigualdades socioterritoriais, segregação e gentrifi caç ã o, aborda-
das nas seções anteriores, estabelecendo as relações cabíveis. Isso lhes permitirá 
elaborar hipóteses e compor argumentos (habilidade EM13CHS103) sobre as 
razões pelas quais os “rolezinhos” são percebidos como ameaças, e identifi car 
os obstáculos para se efetivar o direito à cidade, que incorpora uma série de 
outros direitos humanos (à moradia, ao transporte, à segurança, ao trabalho, ao 
lazer, à cultura etc.), refl etindo sobre maneiras de solucionar o problema e assim 
mobilizando a habilidade EM13CHS605).
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Roteiro de trabalho

1. Por que o shopping é um local de proteção para a criança da seção Nar-
rativas e de perigo para os jovens do “rolezinho”?
O shopping é tido como um local de proteção para crianças ricas, como as da seção Narrati-
vas, na medida em que se trata de um espaço privado, cuja entrada e circulação de pessoas 
é regulada por dispositivos de segurança estabelecidos em seu interior e no perímetro do 
entorno. São espaços voltados prioritariamente para um público que se pressupõe, a partir 
de estereótipos sociais, poder consumir, e, portanto, que tenha dinheiro. Jovens da periferia 
– os quais na visão das elites econômicas não estariam aptos ao consumo ou que vão apenas 
passear em grupo fazendo um ato festivo – desvirtuam o objetivo de circulação disciplinada 
para o consumo, sendo percebidos como uma ameaça à tranquilidade. 

Ao serem percebidos como ameaça, estão sujeitos à ação dos seguranças, e o shopping
torna-se assim lugar de perigo para eles. Além disso, as diferentes situações podem suscitar 
ainda um debate com os estudantes sobre a articulação entre desigualdade de classe e discri-
minação racial; sobre como a desproporcionalidade da violência da segurança dos shoppings
contra os “rolezinhos” juvenis poderia ser refletida tanto como uma pressuposição de que os 
jovens, por serem negros e pobres, não estariam aptos ao consumo, quanto a ideia preconce-
bida de que seus corpos estariam mais disponíveis à violência.

2. As pessoas experienciam a cidade da mesma forma?
Não. Espera-se que, nesse momento, depois de terem percorrido as diferentes seções do ca-
pítulo, os estudantes percebam que a cidade é formada por territórios diferentes e desiguais 
em termos de distribuição de equipamentos públicos – de saúde, saneamento, educação, 
segurança, trabalho, transporte, lazer e cultura. Isso implica que os moradores e frequen-
tadores de cada região, zona, bairro ou distrito experimentam uma cidade diferente, com 
sociabilidades distintas.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS605) 
Analisar os princípios da declaração 
dos Direitos Humanos, recorrendo às 
noções de justiça, igualdade e fra-
ternidade, identificar os progressos 
e entraves à concretização desses 
direitos nas diversas sociedades con-
temporâneas e promover ações con-
cretas diante da desigualdade e das 
violações desses direitos em diferen-
tes espaços de vivência, respeitando 
a identidade de cada grupo e de cada 
indivíduo.
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no cerne da preocupação dos governantes e das suas tecnologias de segurança. Desde os primórdios das cidades 
modernas, circular por circular, andar em grupos (sobretudo de homens jovens), dar uma volta, ou dar um rolê, 
são atividades que acabam sendo escrutinadas e, no limite, criminalizadas, a não ser que os protagonistas (em 
geral homens) pertençam a grupos privilegiados. O maior esforço das polícias nas cidades industriais nascentes 
era controlar as “desordens”, os crimes sem vítimas, principalmente a vadiagem. Desde então, circular por circular, 
simplesmente desfrutar o espaço público das cidades em grupos, são práticas que geram apreensão e atraem a 
presença da polícia. Causam desordem. Não é de estranhar, portanto, que rolezinhos, esses encontros de grande 
número de jovens em shopping centers simplesmente para curtir e se divertir, venham gerando tanta ansiedade e 
repressão em São Paulo e pelo Brasil afora.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Qual a novidade dos rolezinhos? Espaço público, desigualdade e mudança em São Paulo. 
Novos estudos - CEBRAP,  São Paulo,  n. 98, p. 13-20, mar. 2014.

Roteiro de trabalho

1. Por que o shopping é um local de proteção para a criança da seção Narrativas e de perigo para os jovens 
do “rolezinho”? 

2. As pessoas experienciam a cidade da mesma forma?

3. Como a organização do espaço da cidade se relaciona com a desigualdade entre as pessoas?

4. Para você, o que signifi ca ter direito à cidade?

5. Como garantir que todos tenham direito à cidade?

�  Charges do cartunista Carlos Latuff, à esquerda, e, à direita, do cartunista Alpino. Ambas feitas em 2014, referem-se ao fenômeno 
do “rolezinho” e às reações de violência e discriminação que se seguiram aos encontros dos jovens periféricos nos shoppings. Para 
ver mais charges relacionadas ao tema e acompanhar uma reportagem que saiu no jornal estadunidense New York Times na época 
dos acontecimentos, acesse: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/the-international-new-york-times/2014/01/17/
onda-de-rolezinhos-deixa-a-pergunta-de-quem-e-o-shopping-center.htm. Acesso em: 28 jun. 2020. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

OLIVEIRA, Otoniel; MEDEIROS, Petrônio. Pretérito mais que perfeito. Belém: Ed. do 
autor, 2015.
Composto de um conjunto de histórias em quadrinhos, o livro acompanha a trajetória de 
Belém (PA) a partir de um cenário comum: um banco da Praça da República, endereço 
central da cidade. A partir desse lugar e de uma ampla pesquisa histórica, os artistas envol-
vidos no livro criam cenas, personagens e situações que atravessam os séculos e mostram 
as transformações sociais visíveis pela paisagem urbana. 
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3. Como a organização do espaço da cidade se relaciona com a desigualdade 
entre as pessoas?
A relação entre organização do espaço e desigualdade entre as pessoas é de mútua implicação. 
Ou seja, o local de residência, por exemplo, em um bairro dotado de poucos equipamentos pú-
blicos e privados, é um fator que dificulta o acesso a direitos, bens e serviços – como emprego, 
transporte público, tratamento de saúde, escola, centros comerciais, espaços culturais, entre 
outros. A depender da região onde se mora, não é possível morar perto do emprego, nem ter 
acesso a um transporte de boa qualidade e barato, perdendo-se muito tempo no trajeto, que 
poderia ser destinado a outras atividades como estudos, formações, outros trabalhos ou inves-
timentos, enfim, a ações de aquisição de capital econômico e cultural. 

Bairros com essas características não costumam ter escolas que, conjuntamente a outras po-
líticas públicas, garantam boas condições de aprendizagem. Isso torna os estudantes pouco 
competitivos para vagas de trabalho mais concorridas e mais bem remuneradas. Moradores de 
bairros afastados do centro têm mais dificuldade de romper esse ciclo, direcionando-se a vagas 
de pior remuneração. E, na medida em que não auferem grande renda, não podem morar perto 
do centro. Assim é que se reproduz um círculo vicioso e, portanto, a mútua implicação de que 
falamos no início.

4. Para você, o que signifi ca ter direito à cidade?
Muitas respostas são possíveis. Espera-se que os estudantes, à luz do que foi discutido ao lon-
go do capítulo, possam compreender que direito à cidade implica direito: a melhor mobilidade 
(transporte público, de boa qualidade, a preços abordáveis para a maioria da população); a me-
nor segregação espacial entre bairros centrais e periféricos, garantindo uma melhor distribuição 
de equipamentos urbanos e acesso a oportunidades ao longo do território; a não gentrificação, 
pelo controle da especulação imobiliária, evitando a expulsão de moradores de baixa renda 
de bairros cujo solo passa por um elevado processo artificial de valorização; além de acesso 
a cultura, meio ambiente – direito de viver em cidades menos poluídas; entre outros direitos 
possíveis de elencar. Mais uma vez, sugere-se a leitura do artigo de Nelson Suale Júnior (2016) 
e da explicação elaborada pelo Instituto Pólis a respeito do tema, disponível em: https://polis.
org.br/direito-a-cidade/o-que-e-direito-a-cidade/. Acesso em: 12 set. 2020. 

5. Como garantir que todos tenham direito à cidade? 
Para garantir que todos tenham direito à cidade, o pressuposto lógico é que os interesses de 
todos os seus habitantes sejam levados em consideração no momento de formular e aplicar 
as políticas públicas urbanas. Isso nem sempre é fácil, porque os interesses dos diferentes 
grupos existentes na cidade costumam ser contraditórios. Mecanismos de participação demo-
crática – garantindo direito de voz e voto em sessões deliberativas de conselhos para políticas 
públicas – constituem uma das maneiras de resolver tais conflitos, sem prejuízo de outras, que 
podem inclusive ser inventadas e propostas para aperfeiçoar o encaminhamento de demandas 
e reivindicações locais.

OLIVEIRA, Otoniel; MEDEIROS, Petrô nio. Preté rito mais que perfeito. Belé m: 
Ed. do autor, 2015.

O livro, fruto de fi nanciamento coletivo, condensa diferentes histórias em 
quadrinhos sob variadas composições estéticas, nas quais a cidade de Belém é 
ao mesmo tempo cenário e personagem das interações sociais ao longo de vários 
séculos. O livro nos propõe imaginar: Se o banco de uma praça centenária pudesse 
contar todas as histórias que nele se desenrolaram, quais histórias seriam essas? 
E, com isso, tece uma narrativa envolvente e dinâmica sobre uma correlação entre 
o passado e o presente daqueles que compartilham o mesmo espaço da cidade.

ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonizaç ã o da terra e da moradia 
na era das fi nanç as. Sã o Paulo: Editora Boitempo, 2015. 

Trata-se do livro em que a autora, após o trabalho como relatora do Conse-
lho de Direitos Humanos da ONU para o Direito à Moradia, por dois mandatos 
sucessivos (oito anos), debruça-se sobre a ação dos capitais fi nanceiros imobiliá-
rios em terrenos públicos de diferentes países do mundo, gerando processos de 
expropriação e despejos, difi cultando o acesso a terra e moradia para populações 
de baixa renda, para as quais restam as ocupações de edifi cações abandonadas 
em bairros centrais, ou a posse precária de terras públicas em áreas de expansão.

no cerne da preocupação dos governantes e das suas tecnologias de segurança. Desde os primórdios das cidades 
modernas, circular por circular, andar em grupos (sobretudo de homens jovens), dar uma volta, ou dar um rolê, 
são atividades que acabam sendo escrutinadas e, no limite, criminalizadas, a não ser que os protagonistas (em 
geral homens) pertençam a grupos privilegiados. O maior esforço das polícias nas cidades industriais nascentes 
era controlar as “desordens”, os crimes sem vítimas, principalmente a vadiagem. Desde então, circular por circular, 
simplesmente desfrutar o espaço público das cidades em grupos, são práticas que geram apreensão e atraem a 
presença da polícia. Causam desordem. Não é de estranhar, portanto, que rolezinhos, esses encontros de grande 
número de jovens em shopping centers simplesmente para curtir e se divertir, venham gerando tanta ansiedade e 
repressão em São Paulo e pelo Brasil afora.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Qual a novidade dos rolezinhos? Espaço público, desigualdade e mudança em São Paulo. 
Novos estudos - CEBRAP,  São Paulo,  n. 98, p. 13-20, mar. 2014.

Roteiro de trabalho

1. Por que o shopping é um local de proteção para a criança da seção Narrativas e de perigo para os jovens 
do “rolezinho”? 

2. As pessoas experienciam a cidade da mesma forma?

3. Como a organização do espaço da cidade se relaciona com a desigualdade entre as pessoas?

4. Para você, o que signifi ca ter direito à cidade?

5. Como garantir que todos tenham direito à cidade?

�  Charges do cartunista Carlos Latuff, à esquerda, e, à direita, do cartunista Alpino. Ambas feitas em 2014, referem-se ao fenômeno 
do “rolezinho” e às reações de violência e discriminação que se seguiram aos encontros dos jovens periféricos nos shoppings. Para 
ver mais charges relacionadas ao tema e acompanhar uma reportagem que saiu no jornal estadunidense New York Times na época 
dos acontecimentos, acesse: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/the-international-new-york-times/2014/01/17/
onda-de-rolezinhos-deixa-a-pergunta-de-quem-e-o-shopping-center.htm. Acesso em: 28 jun. 2020. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

OLIVEIRA, Otoniel; MEDEIROS, Petrônio. Pretérito mais que perfeito. Belém: Ed. do 
autor, 2015.
Composto de um conjunto de histórias em quadrinhos, o livro acompanha a trajetória de 
Belém (PA) a partir de um cenário comum: um banco da Praça da República, endereço 
central da cidade. A partir desse lugar e de uma ampla pesquisa histórica, os artistas envol-
vidos no livro criam cenas, personagens e situações que atravessam os séculos e mostram 
as transformações sociais visíveis pela paisagem urbana. 
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Recife frio. Direç ã o e roteiro: Kleber Mendonç a Filho. Brasil, 2009. (24 min).
Esse fi lme mistura o gênero documentário com fi cção científi ca e comédia, 

para tratar de uma mudança climática que acontece em Recife após a queda 
de um meteorito na praia. Repentinamente as temperaturas caem, e ocorrem 
mudanças na organização social. Por exemplo, a empregada doméstica de uma 
família passa a dormir na suíte de casal, que em um apartamento de classe mé-
dia de cidade à beira-mar costuma ser o mais ventilado, enquanto os patrões 
vão dormir no quarto da empregada. Com cenas desse tipo, o fi lme permite ao 
espectador desnaturalizar a arquitetura de nossos espaços públicos e privados, 
os quais refl etem grandes desigualdades sociais, com o auxílio da ocorrência de 
um evento inesperado.

Ponto de Vista (Minhocã o). Direç ã o: Ingrid Mabelle. Brasil, 2015. (30 min). 
O documentário fez parte do trabalho de conclusão de curso da realizado-

ra, e trata do tema da gentrifi cação nessa região central de São Paulo, com 
valorização dos terrenos locais diante da expectativa de conversão do viaduto 
em um corredor verde/ parque. Isso tem provocado o aumento no valor dos 
aluguéis de casas e apartamentos da região, bem como no preço dos serviços, 
elevando o custo de vida e afugentando a população com salários mais baixos 
que morava lá até então. São realizadas entrevistas com moradores e políticos 
encarregados da renovação urbanística.

IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 12 set. 
2020.

Plataforma virtual que sistematiza dados de diversas pesquisas realizadas pelo 
IBGE, inclusive Censo e PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), sobre 
PIB (Produto Interno Bruto), IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e demais 
temas como trabalho, educação, gênero, saúde, entre outros, sistematizados 
por município, com os correspondentes infográfi cos e tabelas. 

LabCidade. Disponível em: http://www.labcidade.fau.usp.br/. Acesso em: 
12 set. 2020.

Atividade de pesqusia e extensão ligada à Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo, visa ao “acompanhamento crítico das políticas 
urbanas e habitacionais”, como está dito em sua apresentação, principalmente 
em São Paulo, mas também em outras regiões metropolitanas. Conta com um 
amplo acervo de publicações disponível para download, acerca dos temas dis-
cutidos neste capítulo.

Página 123

1. C

2. E

3. B

ENEM

1. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além 
disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das 
matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalista.

MARX, K. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

O texto indica que houve uma transformação dos espa ços urbanos e rurais com a implementação do siste-
ma capitalista, devido às mudanças tecnossociais ligadas ao

a. desenvolvimento agrário e ao regime de servidão.

b. aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio.

c. desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho.

d. aumento populacional das cidades associado ao re gime de servidão.

e. desenvolvimento da produção urbana associado às relações servis de trabalho.

2. As novas tecnologias foram massificadas, alcan-
çando e impactando de diferentes formas os lu-
gares. A ironia propos ta pela charge indica que 
o acesso à tecnologia está

a. vinculado a mudanças na paisagem.

b. garantido de forma equitativa aos cidadãos.

c. priorizado para resolver as desigualdades.

d. relacionado a uma ação redentora na vida 
social.

e. dissociado de revoluções na realidade so-
cioespacial.

3. A discussão levantada na charge, publicada 
logo após a promulgação da Constituição de 
1988, faz referência ao seguinte conjunto de 
direitos:

a. Civis, como o direito à vida, à liberdade de 
expressão e à propriedade.

b. Sociais, como direito à educação, ao traba-
lho e à proteção à maternidade e à infância.

c. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvi-
mento sustentável e ao meio ambiente sau-
dável.

d. Coletivos, como direito à organização sindi-
cal, à participação partidária e à expressão 
religiosa.

e. Políticos, como o direito de votar e ser vo-
tado, à so berania popular e à participação 
democrática.
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NANI. Disponível em: www.nanihumor.com.  
Acesso em: 7 ago. 2012.

PAIVA, M. Disponível em: wvw.redes.unb.br.  
Acesso em: 25 maio 2014.
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CALDEIRA, Teresa. Cidade de muros: crime, segregação, crime e cidadania. São Paulo: 
Editora 34/Edusp, 2000.

Como dito na seção Releituras, nessa obra a autora analisa a criminalidade na cidade 
de São Paulo dos anos 1990, o reflexo dela na arquitetura urbana (sobretudo os “enclaves 
fortificados”) e o que isso revela sobre a democracia que havia sido recém-estabelecida 
no país. Sua tese é que houve uma deterioração do espaço público, que perde valor como 
espaço a ser frequentado por diferentes classes sociais.

ÉTIENNE, Jean; BLOESS; Françoise; NORECK Jean-Pierre; ROUX, Jean-Pierre. Dictionnaire 
de sociologie. Paris: Hatier, 2004.

Esse dicionário de sociologia em língua francesa traz um apanhado de verbetes com 
conceitos essenciais da disciplina, inclusive Escola de Chicago, cidade e urbanização. Quanto 
a esses últimos, resume quais os principais autores e obras se dedicaram ao tema. A biblio-
grafia, no entanto, não incorpora referências da produção intelectual latino-americana. Está 
mais centrada na produção realizada por países francófonos e anglófonos.

FRISBY, David. Georg Simmel. In: TURNER, Bryan (ed). The Cambridge Dictionary of So-
ciology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Nesse verbete, o autor, sociólogo britânico, traz um resumo biográfico de Georg Simmel 
e apresenta um painel de seu pensamento, percorrendo suas diferentes obras. Mostra como 
Simmel foi importante no desenvolvimento da fenomenologia e no estudo das interações 
sociais, sobretudo em meio urbano, uma abordagem que veio a inspirar muitos estudos 
subsequentes, inclusive os da Escola de Chicago.

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.
Nesse livro o autor desenvolve mais detidamente o conceito de “acumulação por es-

poliação”, que leva o capital a investir cada vez mais na urbanização e a se reproduzir de 
modo flexível, ou seja, com bastante mobilidade, podendo ser alocado em qualquer região 
do planeta, de forma preferencialmente rentista.

MARQUES, Eduardo et alii. “As cidades explicadas em 10 questões”. Disponível em: 
<https://pp.nexojornal.com.br/perguntas-que-a-ciencia-ja-respondeu/2020/As-cidades-ex-
plicadas-em-10-quest%C3%B5es>. Acesso em: 4 ago. 2020.

Através de uma sequência de dez questões e respostas, os autores respondem primei-
ramente às possibilidades de definição do que são cidades e as regulações jurídicas a que 
estão submetidas, depois passam para uma análise histórica e atual de políticas habitacionais 
e de mobilidade urbana, e concluem com uma discussão sobre segregação socioespacial, 
crescimento e densidade dos núcleos urbanos e políticas de planejamento e controle.

SAULE Jr., Nelson. O direito à cidade como centro da nova agenda urbana. In: IPEA, [s. 
l.], Boletim regional, urbano e ambiental, n. 15, p.73-76, 2006.

O autor mostra como a Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu o direito à cidade 
como paradigma de nova agenda urbana, para resolver problemas causados pelo modelo 
de urbanização dominante até agora, que envolve gentrificação, segregação, precarização 
de moradias populares, aumento de assentamentos clandestinos, entre outros. Uma parte 
do artigo envolve as definições possíveis para esse direito e os mecanismos disponíveis para 
sua efetivação.
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6
Este capítulo tem como tema central as dinâmicas 

urbanas. As análises são estruturadas primeiramente 
na caracterização das cidades em relação a suas for-
mas, funções e relação com as demais; em seguida 
são examinadas as diferentes transformações urba-
nas, evidenciadas nas paisagens. São discutidos as-
pectos que contribuem para a formação dos centros 
e das centralidades urbanas, lançando-se luz sobre as 
diferentes maneiras de transformar os lugares com 
vistas a atender determinado grupo de pessoas, o 
que contribui para a segregação e a distinção entre 
os grupos de pessoas de uma mesma sociedade. 

O debate sobre a qualidade de vida no ambiente 
urbano é feito por meio de discussões sobre os di-
reitos urbanos, a saúde e o papel de cada cidadão 
nesse contexto. Por fi m, são exploradas as diferentes 
terminologias para defi nir as áreas ocupadas por fa-

velas, entendendo que o termo favela está vinculado à identidade e à resistência de 
pessoas que lutam por reconhecimento e melhores condições de moradia; busca-se 
dessa forma não reduzir o debate a ideias de exclusão, marginalização e carência.

Este capítulo se conecta aos demais capítulos do volume, tendo em vista que 
busca aprofundar o conhecimento sobre a cidade por meio de diferentes enfoques 
que se complementam, para que assim o estudante possa compreender a questão 
urbana com base em análises que consideram os diferentes tempos e espaços 
das cidades.

A Abertura traz uma cena da cidade de Bangkok, na Tailândia, uma paisagem 
tipicamente urbana, comum em grandes centros. É acompanhada de questões 
que visam estimular a percepção dos estudantes e suas sensações ao observar a 
fotografi a.

Pode-se problematizar a imagem perguntando aos estudantes: É possível extrair 
dessa paisagem informações que nos indiquem sua localização? Quais elementos 
são semelhantes aos observados na cidade em que vivem ou que frequentam? 

Provavelmente eles irão destacar informações sobre os letreiros, que indicam ser 
uma cidade asiática. Podem citar que os veículos utilizados são iguais aos utilizados 
no Brasil, com exceção dos tuk-tuks. Os demais aspectos são muito semelhantes, 
a depender do tipo de cidade à qual os estudantes estiverem se referenciando; 
caso vivam em uma cidade pequena, haverá mais diferenças. 

O que caracteriza o bairro? Quem são seus moradores? A existência de diversos 
estabelecimentos comerciais, de vendedores ambulantes e o grande fl uxo de pessoas 
nas calçadas indicam tratar-se de um bairro comercial, mas o local também apresenta 
moradias nos andares superiores dos prédios. Seu nome, Chinatown, evidencia a 
ocupação por chineses, fato também percebido na paisagem com os produtos co-
mercializados e os restaurantes, que se apresentam como marcas culturais específi cas.

124
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Ao observarmos esta imagem, podemos nos lembrar de muitas características de uma metró-
pole, como o grande fluxo de veículos e pessoas, a alta concentração populacional (densidade 
demográfica) ou ainda o ritmo de vida, sempre rápido, apressado e estressante para muitas 

pessoas. Que ideias a imagem provoca em você? Há em seu município áreas parecidas com essa fotografia 
de Bangkok?

Na constituição de sua história pessoal, é comum que cada indivíduo estabeleça com os lugares que 
frequenta vínculos de pertencimento e referenciais de memória. No entanto, para quem vive em grandes 
cidades, a relação com o lugar pode ser um pouco diferente, já que a dinâmica urbana pode impor trans-
formações muito rápidas na paisagem. Ao mesmo tempo, a percepção das mudanças é afetada pela rotina 
acelerada, causando a impressão de que novos prédios surgem de um dia para o outro, fábricas dão lugar 
a shoppings centers, rios são canalizados e bairros inteiros são convertidos em centros comerciais. Essas 
transformações são aleatórias? Existe algum tipo de coerência nelas?

�  Bairro de Chinatown, Bangkok, Tailândia, 2015. 
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Neste capítulo, vamos entender as diferentes dinâmicas que contribuem para 
a transformação de espaços urbanos. Vamos estudar de que modo as cidades 
se constituem a partir de formas e funções e estabelecem relações distintas com 
outras cidades. Para começar, vamos ler um trecho de As cidades invisíveis, livro 
de Italo Calvino.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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Além dessas questões, também cabem outras relacionadas aos moradores e à 
qualidade de vida no lugar, por exemplo: Quais são as vantagens e desvantagens 
para as pessoas que vivem nesse bairro? A pergunta pode suscitar discussões sobre 
o barulho, a poluição do ar, mas também despertar observações sobre vantagens 
como a proximidade dos serviços e do emprego.

Assim, a imagem poderá servir para sensibilizar os estudantes para o tema 
do capítulo.

Páginas 124 e 125

Objetivos do capítulo
1.  Refletir sobre o papel do planejamento urbano e do poder público como agentes 

que interferem nas formas da cidade.
2.  Diferenciar as cidades de acordo com sua função e sua classificação na hierarquia 

urbana, compreendendo que atualmente essa hierarquia não limita a relação 
entre todas as cidades.

3.  Compreender que as transformações urbanas ocorrem principalmente pelos 
interesses do capital, mas podem ser influenciadas pela atitude dos cidadãos.

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

A competência 1 é desenvolvida por meio dos conteúdos apresentados de forma a operacionalizar 
conceitos como temporalidade, espacialidade, memória, identidade e sociedade, utilizando-se diferentes 
narrativas e fontes de dados. Isso fica evidente na seção Narrativas, que introduz os estudantes em 
um debate sobre a função das cidades, mas desperta uma reflexão sobre a memória que criamos sobre os 
diferentes lugares. Dessa forma, proporciona-se a análise de processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais e culturais no âmbito local em diferentes tempos, o que também ocorre nas seções Ler diagrama 
e Ler imagens, nas quais o estudante se defronta com a sistematização de dados de diferentes tipos.

A competência 2 é desenvolvida com a identificação e comparação das transformações urbanas que 
ocorrem com o crescimento das cidades, mas também por meio de processos que intensificam a segregação 
espacial, especialmente tratados na atividade Ler canção, quando o estudante é levado a comparar e 
avaliar a ocupação do espaço e o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Tal reflexão 
evidencia que os atores sociais são produtores de diferentes territorialidades nas quais se desenvolvem 
diferentes formas de negociação e conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. 
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Competências Gerais da BNCC
1, 2, 4, 7, 9, 10

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Diversidade cultural
• Vida familiar e social 



246 Capítulo 6

Página 126

Italo Calvino nasceu em Santiago de Las Vegas, Cuba, mas logo após seu nas-
cimento mudou-se com a família para a Itália. Participou da resistência ao fascismo 
durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, passou a morar em Turim. Sua obra 
mais conhecida é A trilha dos ninhos de aranha. Italo Calvino é considerado um 
dos maiores escritores da Europa da segunda metade do século XX. 

Em Cidades invisíveis, o autor divide o livro em partes: as cidades e a memória, 
as cidades e o desejo, as cidades e os símbolos, as cidades delgadas, as cidades 
contínuas, as cidades e o céu, as cidades e os mortos, as cidades e os nomes, as 
cidades ocultas. A descrição das cidades imaginárias é intercalada com diálogos 
entre Marco Polo e o imperador. Assim, de forma poética, o autor nos leva a 
refl etir sobre a cidade, sobre as relações existentes em seu interior, indicando-a 
como fruto da criação humana, quando conclui o livro escrevendo:

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o 
inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas 
maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno 
e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segundo é arriscada e 
exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no 
meio do inferno, não é inferno, é preservá-lo, e abrir espaço. 

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. p. 150.

A artista plástica peruana Karina Puente retratou as cidades descritas no livro 
de Calvino. Seus desenhos estão disponíveis no site indicado a seguir e podem 
ser apresentados aos estudantes como forma de sensibilizá-los. Para isso, reco-
menda-se solicitar que leiam o texto apresentado na seção Narrativas e logo em 
seguida façam um desenho para representar como imaginam a cidade de Adelma; 
só depois disso seria adequado verem as obras produzidas pela artista. Elas estão 
disponíveis em: https://www.archdaily.com.br/br/805800/as-cidades-invisiveis-
-de-italo-calvino-ilustradas-por-karina-puente?ad_medium=widget&ad_name=
navigation-prev. Acesso em: 14 set. 2020.

A habilidade EM13CHS103 é tratada por meio da sistematização de dados e 
informações de natureza artística, mediante a leitura de texto literário que retrata a cidade. A habilidade EM13CHS205 
relaciona-se com a atividade ao analisar as particularidades que identifi cam o território do ponto de vista econômico, 
social e cultural. 

1. Que aspectos o narrador descreve da vida urbana na cidade de Adelma? 
Aspectos sobre o ritmo da cidade, que está ligado ao comércio e ao porto.

2. O narrador tem a impressão de reconhecer os personagens que ele encontra pelo caminho. Que signifi cados 
podemos atribuir a essas impressões? 
Resposta pessoal. Os estudantes podem apresentar ideias relacionadas ao imaginário que criamos sobre o lugar de vivência, e destacar 
que algumas imagens semelhantes aos de algum lugar significativo – como o lugar onde passamos a infância – podem nos remeter a 
outros lugares e tempos.

3. Quando percorre o município ou a região onde você mora, você já teve impressões semelhantes, como 
ver pessoas ou lugares que lhe parecessem familiares? 
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes relatem o que viram e sentiram ao estar nesses lugares.

4. A cidade de Adelma tem características comuns ao município em que você vive ou que frequenta? Quais? 
Os estudantes podem apresentar ideias relacionadas a atividades econômicas (portuárias, comerciais), à falta de moradia e à desigualda-
de social, identificáveis na história pela existência de uma pessoa em situação de rua, de becos e de muitas pessoas circulando.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar 
evidências e compor argumentos 
relativos a processos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais, 
culturais e epistemológicos, com 
base na sistematização de dados e 
informações de diversas naturezas 
(expressões artísticas, textos filo-
sóficos e sociológicos, documentos 
históricos e geográficos, gráficos, 
mapas, tabelas, tradições orais, 
entre outros).

Habilidade (EM13CHS205) 
Analisar a produção de diferentes 
territorialidades em suas dimensões 
culturais, econômicas, ambientais, 
políticas e sociais, no Brasil e no 
mundo contemporâneo, com desta-
que para as culturas juvenis. 
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NARRATIVAS
O escritor Italo Calvino (1923-1985) publicou, em 1972, um curioso livro sobre o encantamento dos seres hu-

manos diante das cidades. Nesse livro, ele simulou conversas entre o viajante veneziano Marco Polo (1254-1324) e 
o imperador mongol Kublai Khan (1215-1294), nas quais o viajante descrevia as cidades por onde passou. Assim, 
Calvino recorreu à ficção para desenvolver ideias e construir imagens e símbolos sobre cidades imaginárias. Leia o 
trecho abaixo e, em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Italo Calvino
Durante as minhas viagens, jamais avançara até [a cidade de] Adelma. Embarquei ao cair da noite. No cais, o mari-

nheiro que pegou a corda no ar e amarrou-a à abita parecia-se com um dos meus soldados, que já morrera. Era hora 
da venda de peixes no atacado. Um velho colocava uma cesta de ouriços numa carreta; 
pensei reconhecê-lo; quando me voltei, ele desaparecera num beco, mas me lembrei de 
que ele se parecia com um pescador que, velho já à época em que eu era criança, não 
podia mais pertencer ao mundo dos vivos. Fiquei perturbado com a visão de um doente 
febril encolhido no chão com um cobertor sobre a cabeça: poucos dias antes de morrer, 
meu pai tinha os olhos amarelos e a barba hirsuta exatamente iguais aos dele. Desviei o 
olhar; não ousava fitar o rosto de mais ninguém [...]

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 89.

 Roteiro de trabalho
1. Que aspectos o narrador descreve da vida urbana na cidade de Adelma?

2. O narrador tem a impressão de reconhecer os personagens que ele encontra pelo caminho. Que signifi ca-
dos podemos atribuir a essas impressões?

3. Quando percorre o município ou a região onde você mora, você já teve impressões semelhantes, como ver 
pessoas ou lugares que lhe parecessem familiares? 

4. A cidade de Adelma tem características comuns ao município em que você vive ou que frequenta? Quais? 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

  AS DIFERENÇAS ENTRE AS CIDADES
A concentração dos serviços (públicos e privados) de infraestrutura, a alta densidade demográfica e a centra-

lidade do poder administrativo são características comuns a todas as cidades. No entanto, a história e as funções 
urbanas podem variar. 

As cidades podem surgir de maneira orgânica, quando vão se desenhando de acordo com o crescimento popula-
cional e territorial. Nesses casos, é comum a ausência de planejamento na condução da expansão urbana, e o resultado 
disso na paisagem é a construção de ruas e avenidas com traçados inadequados, calçadas estreitas que dificultam a 
circulação de pedestres, e o surgimento de áreas residenciais sem arborização e espaços de lazer. Essas cidades podem 
ser classificadas como “naturais” ou “espontâneas”, como Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e São Paulo (SP).

Além das que se desenvolvem espontaneamente, há cidades que foram planejadas, com estudos anteriores 
à sua construção. Muitas delas foram projetadas para sediar a capital de seus estados, como Teresina (PI), Belo 
Horizonte (MG), Goiânia (GO), Aracaju (SE) e Palmas (TO). A mais conhecida das cidades planejadas, no entanto, é 
Brasília (DF), inaugurada em 21 de abril de 1960 para ser a nova capital do Brasil.

A classificação das cidades em espontâneas e planejadas diz respeito principalmente ao modo como elas sur-
giram e não deve ser considerada de modo absoluto para compreender o histórico de desenvolvimento de cada 
uma. Nesse sentido, diversas cidades que foram planejadas passam por processos de expansão desordenada, 
sobretudo nas áreas periféricas, onde os investimentos na infraestrutura urbana não acompanham o crescimento 
populacional e o aumento da demanda por serviços públicos. Por outro lado, muitas cidades espontâneas passam 
por transformações planejadas, na medida em que o poder público elabora e coloca em prática um plano urbanís-
tico, isto é, um conjunto de regras que define as características e as funções de determinada região da cidade. Isso 
ocorreu com diversas cidades brasileiras, entre elas Rio de Janeiro (RJ).

No início do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos (1836-1913), implementou um plano urba-
nístico para transformá-lo em uma cidade moderna, inspirando-se nas reformas feitas em Paris (entre 1853 e 1870). 
Foram realizadas obras de ampliação de avenidas, construção de praças e de infraestrutura para o fornecimento 
de água e coleta de esgoto. A zona portuária foi modernizada e novas e amplas avenidas, como a Rio Branco, a 
Maracanã e a Beira-mar, foram construídas.

abita: 
pilar curto e redondo 
utilizado nos portos 
para enrolar as cordas e 
prender o navio.  

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS205
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Pode-se realizar a leitura compartilhada do texto, fazendo breves pausas para 
discutir com os estudantes as principais ideias. É adequado, sempre que o texto 
permitir, comparar os aspectos apresentados com a realidade vivida pelos estudan-
tes. Assim, pode-se problematizar: A nossa cidade é espontânea ou foi planejada? 
Existem vantagens e desvantagens em realizar o planejamento urbano? Em que 
deveria se pautar o planejamento urbano? 

A segunda imagem da seção mostra um bairro popular em Berlim. Pode-se 
solicitar que os estudantes identifi quem os elementos dessa paisagem, que po-
dem ser a estação de metrô, uma ampla praça, moradias populares em prédios 
que também apresentam diferentes estabelecimentos no térreo, promovendo 
comparações com os bairros populares brasileiros.

Página 127

1. Você diria que o planejamento urbano é importante para o crescimento da 
cidade? Por quê? 
Os estudantes poderão indicar que o planejamento urbano é importante para que a cidade atenda 
a toda a população com mobilidade, moradia, adequada qualidade de vida e melhoria dos serviços 
urbanos.

2. A periferização impacta apenas a população mais pobre ou é um fenômeno 
que causa outros problemas urbanos? Justifi que sua resposta. 
A periferização torna a cidade menos sustentável, piora o trânsito e o sistema de transporte, 
intensifica a desigualdade social e torna a cidade mais cara (mais gastos para o sistema público).

Página 128

P
As imagens apresentam diferentes cidades do mundo, o que permite a aná-

lise das paisagens e o levantamento dos conhecimentos dos estudantes sobre a 
dinâmica urbana.

Pode-se solicitar que eles identifi quem nas paisagens aspectos descritos nas 
legendas das imagens. Em seguida, comparar as paisagens de Hong Kong e 
de Nova York, por exemplo, perguntando o que elas têm em comum. Ambas 
evidenciam a verticalização, mas Hong Kong tem mais prédios, o que pode ser 
observado no último plano da referida paisagem.

É oportuno conversar com os estudantes sobre o que é uma cidade planejada 
e quais elementos na paisagem de Aracaju mostram que ela foi planejada. Dessa 
forma, eles poderão observar o traçado das ruas e avenidas, no primeiro plano. 
Cabe ainda destacar que nem todas as áreas da cidade foram planejadas, pois, 
com o crescimento, áreas que inicialmente não estavam no plano passaram a 
compor a cidade.

Pode-se discutir a paisagem de Singapura, problematizando a importância dos parques, praças e arborização 
urbana para o microclima urbano e também para o lazer da população.

Para o levantamento dos conhecimentos prévios, uma sugestão é perguntar aos estudantes quais são os fenô-
menos que contribuem para as mudanças que ocorrem no interior das cidades. O que ocorre para que as cidades 
se verticalizem? O que é necessário para garantir a existência de áreas verdes nas cidades? Por que as cidades 
crescem? Quais são os limites das cidades? Esses limites obedecem aos limites dos municípios? Esses são alguns 
questionamentos que podem ser feitos, para dar início ao tema do capítulo.
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pensei reconhecê-lo; quando me voltei, ele desaparecera num beco, mas me lembrei de 
que ele se parecia com um pescador que, velho já à época em que eu era criança, não 
podia mais pertencer ao mundo dos vivos. Fiquei perturbado com a visão de um doente 
febril encolhido no chão com um cobertor sobre a cabeça: poucos dias antes de morrer, 
meu pai tinha os olhos amarelos e a barba hirsuta exatamente iguais aos dele. Desviei o 
olhar; não ousava fitar o rosto de mais ninguém [...]

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 89.
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1. Que aspectos o narrador descreve da vida urbana na cidade de Adelma?

2. O narrador tem a impressão de reconhecer os personagens que ele encontra pelo caminho. Que signifi ca-
dos podemos atribuir a essas impressões?

3. Quando percorre o município ou a região onde você mora, você já teve impressões semelhantes, como ver 
pessoas ou lugares que lhe parecessem familiares? 

4. A cidade de Adelma tem características comuns ao município em que você vive ou que frequenta? Quais? 
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disso na paisagem é a construção de ruas e avenidas com traçados inadequados, calçadas estreitas que dificultam a 
circulação de pedestres, e o surgimento de áreas residenciais sem arborização e espaços de lazer. Essas cidades podem 
ser classificadas como “naturais” ou “espontâneas”, como Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e São Paulo (SP).

Além das que se desenvolvem espontaneamente, há cidades que foram planejadas, com estudos anteriores 
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sobretudo nas áreas periféricas, onde os investimentos na infraestrutura urbana não acompanham o crescimento 
populacional e o aumento da demanda por serviços públicos. Por outro lado, muitas cidades espontâneas passam 
por transformações planejadas, na medida em que o poder público elabora e coloca em prática um plano urbanís-
tico, isto é, um conjunto de regras que define as características e as funções de determinada região da cidade. Isso 
ocorreu com diversas cidades brasileiras, entre elas Rio de Janeiro (RJ).

No início do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos (1836-1913), implementou um plano urba-
nístico para transformá-lo em uma cidade moderna, inspirando-se nas reformas feitas em Paris (entre 1853 e 1870). 
Foram realizadas obras de ampliação de avenidas, construção de praças e de infraestrutura para o fornecimento 
de água e coleta de esgoto. A zona portuária foi modernizada e novas e amplas avenidas, como a Rio Branco, a 
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Além disso, as obras iniciadas em 1903 pretendiam adaptar o centro e as áreas do seu entorno para a instala-
ção da rede elétrica e a circulação de automóveis, dois aspectos considerados essenciais para a modernização da 
cidade. No entanto, as reformas promoveram uma intensa segregação espacial, com a destruição das moradias 
populares no centro, os chamados cortiços, e a consequente expulsão da população pobre para os bairros perifé-
ricos ou para as encostas e os morros da cidade. Essas reformas foram responsáveis pelo surgimento das primeiras 
favelas construídas na região central do Rio de Janeiro. 

O deslocamento da população pobre para as re-
giões periféricas não foi um fenômeno exclusivo do 
Rio de Janeiro, pois ocorre em muitas cidades, espe-
cialmente nos países de baixo desenvolvimento eco-
nômico e social. Além de refletir as desigualdades 
sociais, a chamada periferização está relacionada 
com os mecanismos de especulação imobiliária, que 
promovem a expulsão dos moradores de baixa renda 
das regiões mais valorizadas por meio do aumento 
dos aluguéis ou do preço de venda dos imóveis. Se 
a valorização imobiliária se torna o principal fator de 
determinação do uso e da ocupação do espaço urba-
no, as elites e os setores mais favorecidos da classe 
média dominam as regiões centrais e os bairros no 
entorno, nos quais há mais serviços e equipamentos 
públicos. Já a população pobre acaba por ocupar as 
áreas mais desvalorizadas nas franjas urbanas, onde 
estão os bairros e as comunidades que, além de dis-
tantes dos locais de trabalho, são precariamente ser-
vidos de infraestruturas públicas. 

O crescimento horizontal das cidades promove a 
expansão das periferias para áreas cada vez mais lon-
gínquas do centro, e contribui para acentuar as desi-
gualdades socioespaciais, pois em geral os gastos com 
transporte aumentam em função da distância em rela-
ção às regiões centrais da cidade. Isso compromete o 
orçamento das famílias mais pobres, que predominam 
nessas áreas. A expansão das periferias gera ainda im-
pactos no meio ambiente e nas contas governamentais. 

Os impactos ambientais são gerados à medida que 
áreas arborizadas e até de vegetação natural são des-
matadas para viabilizar a abertura de novos loteamen-
tos ou novas frentes de ocupação irregular. A falta de 
saneamento básico também provoca a contaminação de rios e lençóis freáticos com lixo e esgoto. Já os gastos 
públicos são impactados pelo padrão contraditório das grandes cidades brasileiras, em que bairros centrais e bem 
estruturados apresentam moradias vazias em quantidade suficiente para abrigar boa parte da população que 
enfrenta problemas de moradia, mas que, por falta de condições financeiras, precisa ocupar periferias que conti-
nuam crescendo e demandando investimentos em infraestruturas já disponíveis nos bairros subocupados. Como os 
investimentos são insuficientes para superar a falta de postos de saúde, escolas, áreas de lazer e redes de esgoto, 
outros gastos públicos são gerados pela proliferação de doenças, pelo aumento da violência e pela necessidade de 
assistência social para amplos setores da população. 

Diferentemente do que predomina em países em desen-
volvimento, muitas cidades da Europa e da América do Norte 
apresentam bairros onde coexistem diferentes serviços públi-
cos e privados, habitações, áreas de lazer e esporte, exigindo 
menos deslocamentos e contribuindo para uma distribuição 
mais equilibrada dos postos de trabalho pelo território urbano. 
Nesses países, também existem problemas habitacionais, mas, 
principalmente na Europa, há políticas de habitação mais efeti-
vas que, em muitos casos, garantem o acesso à moradia digna 
para a população mais pobre em regiões e bairros onde a oferta 
de serviços atende a boa parte das demandas sociais. Essas po-
líticas surgiram de inúmeras lutas sociais dos moradores das ci-
dades europeias que, desde o século XIX, têm exigido do poder 
público a melhoria da qualidade de vida urbana. 

�  Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro (RJ), 
início do século XX. A foto registra a avenida depois da reforma.

� Berlim, Alemanha, 2020. 

PARE e PENSE

1. Você diria que o planejamento urba-
no é importante para o crescimento 
de uma cidade? Por quê? 

2. A periferização impacta apenas a 
população mais pobre ou é um fe-
nômeno que causa outros problemas 
urbanos? Justifi que sua resposta. 
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Pode-se discutir a paisagem de Singapura, problematizando a importância dos parques, praças e arborização 

Paisagens
urbanas
Existem no mundo diferentes 
cidades, cada uma com suas 
formas e características. 
Algumas são pequenas, 
outras são tão grandes que 
se unem às cidades vizinhas 
formando uma única mancha 
urbana. Veja as 
características de algumas 
delas.

Hong Kong, China, 2014. 
É considerada
a cidade mais verticalizada
do mundo, com mais 
de 7000 arranha-céus. 
A verticalização é resultado 
do adensamento 
populacional e consiste na 
concentração de edifícios 
que servem para moradia de 
muitas pessoas, além de 
abrigar as mais diversas 
atividades econômicas.

Singapura, 2015. Cidade-Estado
localizada no sul da península Malaia,
é considerada a cidade mais verde
do mundo e a mais limpa da Ásia. 
A cidade-Estado tem 
17 reservas e seus jardins 
ocupam cerca de 50% do
território. A existência de
áreas verdes nas cidades é um fator
que contribui muito para o bem-estar
da população, além de influenciar no 
microclima e reduzir o efeito
das ilhas de calor.

Nova York, EUA, 2016. A 
cidade mais rica do mundo 
abriga as duas Bolsas de 
Valores mais importantes, 
NASDAQ e Dow Jones. Seu 
produto interno bruto (PIB) 
em 2018 foi de 
3 trilhões de 
dólares. 
É considerada uma cidade 
global por influenciar a 
economia mundial.

Aracaju (SE), 2017. 
Foi a terceira 
cidade brasileira a 
ser planejada. 
A primeira foi Salvador 
(BA), planejada pelos 
portugueses em 1549 para 
se tornar a capital da 
colônia. A segunda, 
Teresina, capital do Piauí, 
foi projetada em 1852, 
pouco antes de Aracaju.

Hong Kong

Singapura

Nova York

Aracaju
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Página 129

Antes da leitura das imagens e dos textos, sugere-se iniciar um debate pergun-
tando aos estudantes sobre a ideia de função urbana. Qual é a principal função 
da cidade em que vivemos? Quais atividades são desenvolvidas? Em que setor da 
economia a maior parte das pessoas trabalha?

Página 131

A atividade propõe a análise de um diagrama composto de um gráfi co (situação 
I) e um croqui cartográfi co (situação II), mediante a comparação entre as duas 
situações e o entendimento da relação que conecta um fenômeno ao outro, ou 
seja, a população absoluta e a distribuição espacial dessa população, gerando a 
expansão da malha urbana (conurbação). Caso os estudantes vivam em cidades 
que não são conurbadas, poderão observar áreas com tais características pelo 
Brasil e pelo mundo, em imagens de satélite disponíveis na internet.

A leitura de gráfi cos e croquis cartográfi cos permite a observação do pro-
cesso de conurbação urbana e contribui para o desenvolvimento da habilidade 
EM13CHS103, pois demanda a sistematização de dados e informações de diversas 
naturezas. Ao analisar as representações e verifi car o aumento da área urbana, é 
possível comparar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, 
mobilizando assim da habilidade EM13CHS204.

1. O que podemos identifi car na situação I? O que isso pode indicar? 
Podemos identificar o crescimento da população urbana nas duas cidades, mas o cresci-
mento da cidade A foi maior. Esse crescimento populacional pode indicar um processo de 
conurbação urbana.

2. Quais foram as mudanças percebidas no espaço entre o primeiro e o se-
gundo momento da situação II? 
No primeiro momento as malhas urbanas dos três municípios não eram contínuas; já no segundo 
momento, em decorrência da urbanização, ocorreu a conurbação entre as cidades A, B e C.

3. Quais são as possíveis consequências do crescimento vertical das cidades 
para a população mais pobre? 
As cidades, ao crescerem verticalmente, geram a periferização, ou seja, apresentam pouca in-
fraestrutura, baixa qualidade de vida e deficiência nos serviços públicos nas áreas periféricas. 

No mapa, a cidade de São Paulo foi classifi cada como uma metrópole con-
tinental – é importante esclarecer que essa classifi cação se deve ao fato de São 
Paulo ser a principal cidade da América do Sul. É oportuno explicar que uma 
mesma cidade pode assumir diferentes classifi cações e, ao analisar o mapa, po-
de-se mostrar as áreas de infl uência delimitadas pelas linhas verdes, destacando 
que São Paulo, por exemplo, é uma metrópole regional, nacional e continental, 
variando a escala de análise.

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos de 
ocupação do espaço e a formação 
de territórios, territorialidades e 
fronteiras, identificando o papel de 
diferentes agentes (como grupos so-
ciais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, 
políticas e tecnológicas.
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 Hierarquia urbana
As cidades estabelecem 

relações entre si, promoven-
do intercâmbios culturais 
e processos de integração 
econômica, que mobilizam 
fluxos de pessoas e de mer-
cadorias. Porém, como as 
cidades apresentam capaci-
dades distintas para exercer 
influência sobre as demais, 
forma-se entre elas um siste-
ma de hierarquia urbana.

A hierarquia entre as ci-
dades se organiza de acor-
do com a função urbana, o 
desenvolvimento econômi-
co de cada uma delas e as 
dinâmicas populacionais e 
econômicas que se estabe-
lecem entre elas. As cidades 
com maior poder de polari-
zação são as que apresen-
tam maior capacidade de 
influência política, cultural 
e econômica e atraem os 
maiores fluxos migratórios. 
A atração populacional, por 
sua vez, provoca o cresci-
mento horizontal das cida-
des, que, em determinados 

LER DIAGRAMA
Muitas cidades, ao crescer de forma horizontal, expandem sua malha urbana para além de seus limites mu-

nicipais. Assim, sua área construída se une à malha urbana das cidades vizinhas. Esse fenômeno é chamado de 
conurbação urbana e é característico das regiões metropolitanas.

Observe a seguir duas situações que indicam as mudanças nas cidades decorrentes de seu crescimento e res-
ponda às questões do Roteiro de trabalho.

População
Cidade A

População
Cidade B

Cidade B

Momento 2Momento 1 Momento 2Momento 1

Situação I Situação II

Cidade A Cidade B

Cidade C Cidade C

Cidade A Cidade BCidade A

População
Cidade A

População
Cidade B

Cidade BCidade A

Limites municipais

População urbana

Área urbana

LEGENDA

 Roteiro de trabalho

1. O que podemos identifi car na situação I? O que isso pode indicar? 

2. Quais foram as mudanças percebidas no espaço entre o primeiro e o segundo momento da situação II? 

3. Quais são as possíveis consequências do crescimento vertical das cidades para a população mais pobre? 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA E FUNÇÃO DAS CIDADES 

Fonte: CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 60.
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 Função urbana
Muitas cidades assumem funções distintas, dependendo do tipo de atividades prioritárias que nelas se desen-

volvem. Há cidades industriais, portuárias, turísticas, religiosas, históricas, comerciais e cidades-dormi-
tório, isto é, que possuem pouca ou nenhuma atividade econômica significativa e servem de moradia para os 
trabalhadores das cidades maiores. 

 �  Jerusalém, Israel, 1999.

Localizada no Oriente Médio, na região da Judeia, Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo 
e foco de disputas políticas entre Israel e Palestina. Considerada uma cidade sagrada por três religiões (isla-
mismo, judaísmo e cristianismo), sua paisagem urbana é marcada por construções e símbolos religiosos que 
atraem milhares de pessoas por ano.

 �  Parque Tecnológico em São José dos Campos (SP), 2019.

Várias cidades se constituem como polos industriais ou tecnológicos, pois concentram um grande núme-
ro de empresas. No Brasil, um dos mais importantes polos tecnológicos se localiza em São José dos Campos, 
no interior do estado de São Paulo. Nessa cidade, está sediado o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e centenas de empresas do ramo de tecnologia, como a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) 
e institutos de pesquisa de universidades. 
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Página 134

1. O que signifi ca afi rmar que as cidades possuem uma interdependência? 
Que dependem umas das outras em relação ao que é oferecido por cada uma e pela hierarquia que 
se estabelece a partir de sua inter-relação.

2. Por que as tradicionais hierarquias entre as cidades foram colocadas em xe-
que com a globalização e as recentes transformações econômicas mundiais? 
Porque, com o avanço da globalização e o desenvolvimento das telecomunicações, cidades menores 
passaram a ter relação direta com as metrópoles globais, sem a necessária intermediação entre elas.

Pode-se iniciar as discussões sobre as transformações urbanas questionando os 
estudantes sobre as mudanças percebidas no próprio bairro ou em outras partes da 
cidade conhecidas por eles. Destaque a importância do desenvolvimento tecnológico, que possibilita o uso de novos 
materiais e de técnicas mais rápidas de construção.

Os centros têm importância história, econômica e política; no entanto, ao crescer, as grandes cidades criam e 
recriam outras centralidades. Essas centralidades são geradas, muitas vezes, com base em interesses econômicos.

Página 135

Várias cidades do mundo estão passando ou passaram pela gentrifi cação, e 
esse processo pode ser visto por muitos como benéfi co, por valorizar e revitalizar 
centros históricos, por exemplo. No entanto, temos de olhar para o fenômeno 
com certa cautela, uma vez que pode acirrar a segregação espacial nas cidades. A 
seguir, apresentamos parte do verbete apresentado em um material enciclopédico, 
que pode servir de base para a problematização do fenômeno com os estudantes.

Embora nas últimas décadas o conceito da gentrificação tenha se tornado uma im-
portante ferramenta para os estudos acadêmicos, assim como para os ativismos polí-
ticos e para aqueles envolvidos com os debates ligados à ideia de “direito à cidade” 
– conceito proposto pelo filósofo francês Henri Lefebvre (1901-1991) e retomado nos 
anos 2000 pelo geógrafo britânico David Harvey (1935) –, seu uso está longe de ser con-
sensual. Além dos dissensos sobre as causas e agentes responsáveis pelos processos de 
gentrificação, intelectuais e ativistas de diferentes espectros políticos divergem quanto 
aos seus efeitos, havendo quem denuncie as expulsões e o aumento da desigualdade e 
da segregação nas cidades, e quem defenda o processo como sendo benéfico por atrair 
investimentos e promover melhorias em regiões tidas como degradadas. Certos autores 
apontam, ainda, para o risco de uma excessiva polivalência do termo, o que o converteria em sinônimo de múltiplos 
processos de transformação urbana e social que, embora possam ocorrer concomitantemente ou produzir consequências 
similares, são muito diferentes entre si. Como sugere a antropóloga Silvana Rubino no artigo “‘Gentrification’: notas so-
bre um conceito incômodo” (2003), a utilização indiscriminada do termo pode diluir sua precisão descritiva e explicativa. 
Outros autores, como o geógrafo grego Thomas Maloutas, em “Contextual Diversity in Gentrification Research” (2012), 
questionam a universalidade de um termo concebido e consolidado a partir de estudos de cidades da Europa e dos EUA. 
Tais leituras não rejeitam contribuições como as de Glass e de Smith, mas buscam um uso crítico da noção, chamando a 
atenção para a necessidade de consideração dos contextos em que as transformações urbanas se efetivam. Adicional-
mente, como propõe Maloutas, a observação das etapas dos processos de gentrificação deve ser complementada ou 
contrastada com a análise das trajetórias, estratégias e mecanismos mobilizados por diferentes agentes locais, tais como 
poder público, iniciativa privada, moradores, associações civis, movimentos sociais e indivíduos diretamente ou indireta-
mente envolvidos ou afetados por eles. Além disso, seria preciso considerar a eficácia das práticas desses agentes, seus 
resultados e consequências ao longo do tempo.

Na antropologia especificamente, o termo é mobilizado por autores como Michael Herzfeld (1947), que discute 
como a conservação histórica do patrimônio vem sendo usada como ferramenta a serviço dos interesses do neoli-

134 CAPÍTULO 6

 Transformações urbanas
Muitas cidades estão em permanente transformação, especialmente as que recebem fluxos migratórios 

e passam por ciclos de modernização, valorização imobiliária e mudanças nos setores produtivos. Em cada 
cidade as transformações do espaço urbano ocorrem em ritmos próprios e dão origem a características dis-
tintas. No interior das cidades, as mudanças também não se processam de modo homogêneo: enquanto 
determinados bairros passam por períodos de rápida transformação, outros preservam suas características 
por mais tempo.

As cidades se transformam fisicamente pela iniciativa das pessoas comuns, quando estas reformam ou cons-
troem suas moradias; pelos empresários, quando estes abrem novos loteamentos, levantam prédios ou instalam 
estabelecimentos comerciais em antigas áreas residenciais; pela intervenção do poder público, quando este execu-
ta obras para a construção de novas vias de circulação, ampliação da rede de coleta de esgoto e de fornecimento 
de água e distribuição de energia elétrica, por exemplo. 

Os centros e as centralidades
Em geral, o centro de uma cidade corresponde ao seu núcleo inicial a partir do qual ela começou a se ex-

pandir em direção às bordas. Por isso, ao centro se atribui valor histórico e simbólico, que justifica a presença de 
edificações e monumentos que remetem à origem da cidade e também de instituições representativas do poder 
econômico, político e até religioso. Além de concentrar estabelecimentos comerciais, escritórios corporativos, 
bancos e prestadores de serviço, é nessa porção das cidades que em geral se encontram órgãos estatais, como 
a prefeitura, a câmara de vereadores, fóruns e tribunais. Na grande maioria dos municípios brasileiros, também 
se localiza no centro a praça mais importante da cidade e a igreja católica matriz, que representa uma herança 
cultural dos colonizadores portugueses.

PARE e PENSE

1. O que significa afirmar que as cidades possuem uma interdependência?

2. Por que as tradicionais hierarquias entre as cidades foram colocadas em xeque com a globalização 
e as recentes transformações econômicas mundiais? 

 �  A cidade de São Paulo (SP) é considerada uma metrópole nacional, mas também continental, por ser uma das mais influentes na América 
Latina. Foto de 2019.
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 �  Obras de construção de um conjunto de edifícios em Moscou, Rússia, em 2018. A verticalização do espaço urbano é um dos processos 
que mais alteram as características da paisagem de uma cidade. Isso ocorre quando casas térreas, galpões ou prédios de poucos pisos, 
que antes predominavam em determinados trechos da cidade, passam a dar lugar a edifícios de grande porte.
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Enquanto muitas cidades do Brasil e do mundo 
mantêm preservado o centro histórico, em outras a 
paisagem das áreas centrais revela a desvalorização e a 
degradação espacial. Uma das causas desse processo 
é a transformação da função urbana, à medida que as 
elites procuram novas regiões da cidade para viver. His-
toricamente, as parcelas mais abastadas da sociedade 
procuram residir nas áreas mais centrais e valorizadas 
da cidade. Porém, contraditoriamente, a valorização e 
a rede de comércio e de serviços em torno das elites 
atraíram fluxos de pessoas para trabalhar e fazer com-
pras, formando aglomerações e compondo um cenário 
de agitação que levou as elites a buscar tranquilidade, 
segurança e privacidade em bairros estritamente resi-
denciais e em condomínios fechados em regiões mais 
afastadas do centro. Com a saída das elites, antigos 
casarões e prédios residenciais nas áreas centrais foram 
substituídos por estabelecimentos comerciais popula-
res ou passaram a abrigar cortiços.

Os centros históricos em metrópoles como São 
Paulo perderam não apenas residentes com alto poder 
aquisitivo, mas também parte das atividades econômi-
cas mais dinâmicas. Antes reunidos no centro históri-
co, escritórios de grandes corporações, corretoras de 
valores e outras empresas do sistema financeiro foram 
transferidos para novas centralidades que se formam 
em setores do espaço urbano bem servidos de infraes-
trutura urbana. As novas centralidades não somente 
absorvem funções anteriormente exercidas pelo centro 
histórico e concentram novas atividades que emergem 

da modernização do capitalismo, como passam a in-
fluenciar os principais eixos de valorização da cidade.  
Nas cidades também são comuns os subcentros de 
bairros, que oferecem serviços variados para a popu-
lação local, e subcentros especializados em determina-
das atividades, que dão origem aos chamados centros 
empresariais, centros financeiros, centros comerciais, 
entre outros.

A transformação projetada
Em certas ocasiões, o poder público, associado ou 

não à iniciativa privada, mobiliza esforços para execu-
tar transformações planejadas em determinados setores 
da cidade com o objetivo de promover a revitalização 
do espaço urbano ou adaptá-lo a novas funções. Ge-
ralmente, essas intervenções proporcionam valorização 
imobiliária, que beneficia empresários e, ao mesmo 
tempo, torna o espaço urbano inacessível para as popu-
lações mais pobres em função da elevação do preço dos 
imóveis, dos aluguéis e do imposto territorial. Em algu-
mas ocasiões, a exclusão da população de baixa renda é 
ainda mais drástica, com a remoção de famílias que re-
sidiam em cortiços ou favelas das áreas que se valorizam 
por meio desse tipo de intervenção. Esse foi o caso do já 
mencionado plano urbanístico de Pereira Passos, no Rio 
de Janeiro, que mobilizou processos de gentrificação, 
ou seja, as melhorias urbanas, em vez de beneficiar os 
moradores de baixa renda, provocaram a expulsão deles 
atraindo novos residentes de classes sociais mais eleva-
das e servindo de atrativo para turistas.
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beralismo, e Loïc Wacquant (1960), quando lança luz sobre o papel do Estado em processos de “invisibilização” das 
classes operárias. No Brasil, a antropologia urbana vem explorando os rendimentos e limites da noção em função 
do exame de diferentes cidades; além dos trabalhos de Silvana Rubino, Rogério Proença Leite se vale do conceito 
em sua pesquisa sobre as transformações observadas no Recife Antigo. Heitor Frúgoli Jr. e Jessica Sklair discutem os 
seus limites nas pesquisas que realizaram sobre o bairro da Luz, em São Paulo. Osmundo Pinho investiga a noção em 
Salvador em estudo sobre a zona do Pelourinho, enquanto Alexandre Corrêa volta-se, com ele, para a compreensão 
de São Luís do Maranhão. As transformações ocorridas no Rio de Janeiro com a implementação das obras do Porto 
Maravilha, por sua vez, estão na origem de diversos trabalhos acadêmicos.

ALCÂNTARA, Maurício Fernandes de. 2018. Gentrificação. In: Enciclopédia de Antropologia. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Departamento de Antropologia. Disponível em: http://ea.fflch.usp.br/content/gentrificacao. 
Acesso em: 14 set. 2020.
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A atividade apresenta imagens de antes e depois do processo de gentrifi ca-
ção no distrito de Soho em Nova York, Estados Unidos. Esse processo pode ser 
observado também em cidades brasileiras, por exemplo no Pelourinho, em Sal-
vador. O programa de Recuperação do Pelourinho, iniciado em 1991, teve como 
objetivo recuperar as estruturas físicas do lugar, mas acabou gerando a retirada 
de muitos de seus antigos moradores, para que a região pudesse atender aos 
moldes do turismo.

Ao solicitar a realização da atividade, cabe problematizar com os estudantes 
se conhecem algum bairro da cidade que passou por esse tipo de transformação.

Ao abordar as transformações dos lugares que passam pelo processo de 
gentrifi cação, especialmente sobre a exclusão das camadas menos favorecidas, 
que são expulsas dos lugares melhorados, a atividade mobiliza a habilidade 
EM13CHS105, pois estimula o estudante a identifi car, contextualizar e criticar 
oposições dicotômicas no interior das cidades. Outro aspecto da atividade é 
que ela possibilita ao estudante comparar e avaliar os processos de ocupação 
do espaço e a formação de territórios, identifi cando os diferentes agentes, a 
partir da discussão entre revitalização e gentrifi cação, o que contribui para o 
desenvolvimento da habilidade EM13CHS204.

1. Descreva as mudanças percebidas no lugar representado nas imagens. 
Inicialmente o bairro apresentava uso misto, com atividades econômicas diversas. Atualmen-
te, os prédios encontram-se restaurados e as atividades econômicas foram revistas: o comér-
cio se destina a uma classe social mais abastada, com a existência de marcas famosas. 

2. Levante hipóteses sobre os fatores que contribuíram para essa transformação. 
Os estudantes podem apresentar ideias sobre os investimentos públicos e privados, as refor-
mas dos edifícios, as mudanças no uso do espaço.

3. Quais são as consequências para a população mais pobre que vivia nesse lugar? 
As facilidades e os benefícios que os moradores teriam, como o desenvolvimento econômico, 
proximidade dos serviços públicos e privados da cidade (comércio, transporte, infraestrutura 
etc) são algumas das respostas possíveis. No entanto é esperado que os alunos notem que 
os verdadeiros beneficiados serão os proprietários dos imóveis, que terão sua propriedade 
valorizada, enquanto a população mais pobre será obrigada a se mudar, em razão do provável 
aumento do custo de vida no local.

4. Na cidade onde você mora há bairros que passam por esse mesmo processo? 
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes identifiquem bairros que tiveram seu uso mo-
dificado, por exemplo, bairros industriais ou de armazéns, áreas de antigos portos, centros 
históricos etc.

Habilidade (EM13CHS105) 
Identificar, contextualizar e criticar 
tipologias evolutivas (populações 
nômades e sedentárias, entre outras) 
e oposições dicotômicas (cidade/cam-
po, cultura/natureza, civilizados/bár-
baros, razão/emoção, material/virtual 
etc.), explicitando suas ambiguidades.

Habilidade (EM13CHS204) 
Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.
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LER IMAGENS
As dinâmicas urbanas fazem das cidades lugares de transformação contínua. Algumas áreas, antes pouco va-

lorizadas, podem ter o preço dos aluguéis e imóveis aumentado por “melhorias” realizadas no bairro. Observe as 
transformações ocorridas no Soho, bairro de Nova York, EUA, para realizar o Roteiro de trabalho.
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 Roteiro de trabalho

1. Descreva as mudanças percebidas no lugar representado nas imagens. 

2. Levante hipóteses sobre os fatores que contribuíram para essa transformação. 

3. Quais são as consequências para a população mais pobre que vivia nesse lugar? 

4. Na cidade onde você mora há bairros que estão passando por esse processo? 
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 �  Edificação na rua Spring, 143, Soho, 
Nova York (EUA), em 1932, revelando o 
comércio local.

 �  Edificação na rua Spring, 143, Soho, 
Nova York (EUA), em 2019, revelando 
o estabelecimento das lojas de grandes 
marcas.
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A discussão sobre a qualidade de vida nas cidades é por excelência interdis-
ciplinar, pois implica o entendimento das relações interpessoais, sociais, políticas 
e econômicas. Articula conhecimentos das áreas de Química, Biologia, Física e 
Geografi a, uma vez que demanda a análise das condições de saúde da população, 
do meio ambiente e do bem-estar das pessoas.

A atividade proposta contribui para a refl exão sobre as condições sanitárias e 
de saúde da população, assim como indica a atuação de cada sujeito como pro-
tagonista na construção do espaço, em seu papel como cidadão. Por outro lado, 
promove também o debate sobre os direitos humanos e as cidades, por meio da 
análise de situações cotidianas, que permitem identifi car valores, estilos de vida 
e condutas e refl etir sobre como esses aspectos interferem na vida de todos.
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1. Para a OMS, saúde signifi ca “o estado de completo bem-estar físico, mental 
e social, não signifi cando apenas ausência de doenças”. Com base nas in-
formações apresentadas nos textos, quais são as condições necessárias para 
que haja saúde? 
É necessário ver o que se encontra além do organismo doente. É fundamental a existência de 
complexa infraestrutura que garanta, entre outras coisas, alimentação adequada, habitação, ves-
tuário, transporte, lazer, educação, emprego, bom ambiente de trabalho, segurança, remuneração 
digna, preservação ambiental e assistência médica.

2. Com o objetivo de garantir a saúde, existem atitudes que devem ser tomadas 
pelo poder público e ações que devem ser adotadas individualmente. Quais 
são as ações que cada pessoa deve adotar a fi m de ter uma boa saúde? 
É necessário que cada indivíduo tenha asseio corporal, hábitos alimentares adequados e boas 
condições de trabalho. Por último, é necessário ter acesso aos cuidados e aos recursos destinados 
a prevenir e combater doenças.

3. Ao observar as paisagens do seu município, você diria que ele pode ser considerado saudável? Por quê? 
Resposta pessoal. É importante propor um debate sobre esse tema, promovendo a elaboração de argumentos e solicitando aos estudantes 
que citem exemplos de lugares da cidade que justifiquem seu ponto de vista.
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A análise do fragmento da canção permite refl etir sobre as questões relaciona-
das à violência urbana, criticando os confl itos gerados pelas desigualdades sociais, 
tão presentes nas cidades brasileiras.

Ao analisar a letra da canção, desenvolve-se a habilidade EM13CHS503, pois 
a refl exão permite discutir as circunstâncias sociais, avaliando-se os motivos que 
levam as pessoas a se “proteger” com grades, câmeras de vigilância etc. em 
contextos marcados pela violência urbana.

1. Qual é a crítica apresentada no fragmento da música? 
O fragmento questiona se as grades do condomínio garantem a segurança dos moradores ou se os isolam do restante da sociedade.

137A DINÂMICA URBANA

Microrganismo: 
designação comum dada 
a diversos seres vivos 
unicelulares, como vírus, 
bactérias, protozoários e 
fungos, visíveis apenas com 
o uso de microscópio.
Hospedeiro: 
ser vivo que abriga outro no 
interior de seu organismo ou 
em sua superfície.

�  Condomínio vertical de alto padrão, Curitiba (PR), 2020.

Outra transformação projetada nas cidades 
está relacionada com a construção de condomí-
nios fechados em áreas mais afastadas do cen-
tro histórico; essa transformação inicialmente foi 
incentivada pelo poder público como forma de 
descentralizar a urbanização e promovida por in-
corporadoras e construtoras interessadas em lucrar 
com a valorização de espaços anteriormente consi-
derados periféricos. 

É comum nas cidades brasileiras ver pessoas 
entregando panfletos publicitários que divulgam 
a venda de casas ou apartamentos em condo-
mínios fechados como redutos de tranquilidade, 
exclusividade, conforto e, principalmente, segu-
rança. Potencializa o interesse por esse tipo de 
imóvel a divulgação de ideias que apresentam as 
grandes cidades como inóspitas, caóticas e vio-
lentas, fazendo com que muitas pessoas abram 
mão de tentar ocupar e explorar os espaços urba-
nos estabelecendo vínculos sociais e afetivos para 
habitar os ambientes controlados e vigiados dos 
condomínios fechados. 

Os primeiros condomínios fechados surgiram 
no Brasil na década de 1970 e se popularizaram a 
partir dos anos 1990. Inicialmente, eram construí-
dos em áreas afastadas dos centros urbanos para, 
teoricamente, manter os moradores distantes 
o suficiente dos problemas urbanos e próximos o 
bastante para que pudessem se deslocar diaria-
mente por meio de rodovias para trabalhar nesses 
centros urbanos. 

Esse tipo de moradia foi criado para atender a 
uma pequena parcela da população, pois só os mais 
ricos podiam pagar por ele. Nos dias de hoje, há con-
domínios fechados com diferentes tamanhos e carac-
terísticas, voltados para atender famílias com níveis variados de renda. 

A construção de condomínios se tornou um investimento lucrativo para as cons-
trutoras, que levantam seus empreendimentos em terrenos adquiridos a baixo custo 
em regiões periféricas ou em antigas zonas industriais ou portuárias e neles cons-
troem casas ou prédios de apartamentos. A construção dos condomínios altera a 
configuração do espaço urbano nessas áreas, promovendo a valorização imobiliária. 
Desse modo, o preço do metro quadrado dos imóveis prontos pode superar em 
muitas vezes o dos imóveis que deram lugar ao condomínios.

  Cidades e qualidade de vida
À medida que a população do planeta foi aumentando, as cidades tornaram-

-se não só centros de emprego e moradia para as pessoas, mas também ímãs 
para microrganismos, que nelas encontraram um grande número de oportu-
nidades de propagação. Quanto mais seres humanos por quilômetro quadrado, 
mais facilmente um microrganismo passa de um hospedeiro para outro, já que 
as pessoas contribuem para sua transmissão de muitas formas: ao se tocar ou 
respirar umas próximas das outras, ao preparar alimentos, ao despejar esgoto 
em águas que serão utilizadas para consumo, ao viajar para lugares distantes 
transportando os microrganismos, ao produzir imensas quantidades de resíduos 
que podem servir de alimento para agentes transmissores, como insetos e roe-
dores, ao represar cursos de água, criando locais apropriados para a reprodução 
de insetos transmissores, entre outras. Portanto, a questão da saúde nas cidades 
merece atenção, já que a alta densidade demográfica amplia surtos de doenças 
contagiosas, tornando tais ambientes pouco seguros para os seres humanos.
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A tarefa de tornar as cidades saudáveis, e não um paraíso para os agentes causa-
dores de doenças, depende do investimento de grandes somas de dinheiro, empeci-
lho decisivo para os países pobres e em desenvolvimento, nos quais cidades com alta 
densidade demográfica muitas vezes se mostram incapazes de atender às necessida-
des de grande parte de sua população.

A Declaração dos Direitos Humanos, assinada em 1948 pelos países-membros 
da Organização das Nações Unidas (ONU), afirma em seu artigo 25: “Todo ho-
mem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 
bem-estar”. Nesse contexto, a saúde é entendida como um direito do ser humano, 
cabendo ao Estado proporcionar as condições necessárias para garantir qualidade 
de vida compatível com as necessidades e a dignidade humanas.

O conceito de saúde implícito nesse princípio é bastante amplo. Na definição 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), é “o estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, não significando apenas ausência de doenças”. Assim, para 
que haja saúde não basta encarar a questão das doenças isoladamente: é neces-
sário ver o que se encontra além do organismo doente. É fundamental a existência 
de complexa infraestrutura que garanta, entre outras coisas, alimentação adequa-
da, habitação, vestuário, transporte, lazer, educação, emprego, bom ambiente de 
trabalho, segurança, remuneração digna, preservação ambiental e assistência mé-
dica. Além disso, também é necessário garantir algumas ações individuais, como 
asseio corporal, hábitos alimentares adequados e trabalho equilibrado. Por último, 
é necessário que todos tenham acesso aos cuidados e aos recursos destinados a 
prevenir e combater doenças.

A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 196, também garante o direito à 
saúde ao afirmar: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação”.

�  Esgoto corre a céu aberto junto 
às moradias. Parauapebas/PA, 
2014.
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Organização das 
Nações Unidas: 
instituição criada em 1945, 
no � m da Segunda Guerra 
Mundial, com o objetivo de 
reunir as nações do mundo 
em prol da paz e do desen-
volvimento. 
Baseia-se nos princípios de 
justiça, dignidade humana 
e bem-estar de todos, 
garantindo aos seus 191 
países-membros o respeito 
aos interesses nacionais 
na busca de soluções para 
problemas internacionais. 

Organização Mundial 
da Saúde: 
órgão da ONU que tem 
por objetivo garantir boa 
qualidade de saúde ao 
maior número possível de 
pessoas. Assim, a OMS 
coordena trabalhos relativos 
à prevenção e ao controle 
de doenças, promovendo 
a cooperação técnica e 
apoiando o fortalecimento 
de serviços de saúde nas 
nações.

PARE e PENSE

1. Para a OMS, saúde é “o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não signifi cando 
apenas ausência de doenças”. Com base nas informações apresentadas nos textos, quais são as 
condições necessárias para que haja saúde? 

2. Com o objetivo de garantir a saúde, existem atitudes que devem ser tomadas pelo poder público e 
ações que devem ser adotadas individualmente. Quais são as ações que cada pessoa deve adotar a 
fi m de ter uma boa saúde? 

3. Ao observar as paisagens do seu município, você diria que ele pode ser considerada saudável? Por quê? 

Habilidade (EM13CHS503) 
Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las com 
base em argumentos éticos.
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2. Quais são os impactos no cotidiano das cidades decorrentes desse tipo de moradia? 
Os estudantes podem apresentar ideias relacionadas à separação entre as classes sociais; à falta de socialização entre pessoas diferentes que 
vivem na cidade; e à redução de espaços públicos que todos utilizem sem constrangimento pela sua etnia, classe social, origem, cultura etc.

3. Em sua opinião, o que poderíamos fazer para tornar as cidades mais seguras e convidativas ao uso coletivo 
dos espaços públicos? 
Incentive os estudantes a levantar hipóteses sobre o que poderia ser feito para melhorar a relação entre as pessoas na cidade e promover 
o uso dos espaços públicos. Problematize o fato de que os espaços que mais são utilizados pelas pessoas de forma coletiva são também 
os mais seguros. Destaque o papel do poder público na manutenção e no reparo dos equipamentos e áreas públicas.

 
Para realizar esta atividade de construção de um mapa conceitual, será ne-

cessário providenciar papel em tamanho grande (cartolina, craft ou outro), lápis 
coloridos, tesoura, cola e papeis coloridos (uma cor para o conceito central e outra 
para os conceitos secundários). Sugere-se que a atividade seja realizada em grupos 
de no máximo quatro estudantes. Caso julgue oportuno, pode-se construir os 
mapas conceituais utilizando diferentes aplicativos disponibilizados na internet.

A elaboração de mapas conceituais possibilita a organização do conteúdo estu-
dado e é um procedimento que contribuirá para o desenvolvimento da habilidade 
EM13CHS106, pois promove a utilização das linguagens cartográfica, gráfica e 
iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Além disso, trata-se 
de um procedimento que organiza os estudos e promove a metacognição.

A proposta da atividade é construir um mapa conceitual a partir dos estudos feitos ao longo deste e dos demais 
capítulos que compõem o volume. Para isso, pode-se propor que o mapa conceitual tenha como conceito-chave 
a palavra cidade. 

É adequado explicar aos estudantes qual é a importância dos mapas conceituais enquanto organizadores do 
conhecimento, e esclarecer os procedimentos para sua construção. Oriente-os a percorrer as seguintes etapas:

1. O primeiro momento é a formação dos grupos e seleção do tema, mas neste caso o tema (conceito central) 
está dado: cidade. O próximo passo então é criar uma lista com os conceitos secundários relacionados ao 
tema/conceito central.

2. Após a elaboração dessa lista, os estudantes poderão escrever cada conceito dela em retângulos, que serão 
recortados formando um cartão (como uma caixa de texto). O intuito de usar esses cartões é facilitar a 
mobilidade das palavras dentro da rede que os estudantes vão estabelecendo no mapa.

3. Na sequência eles devem sistematizar os conhecimentos e aprendizagens; assim, a partir da lista, podem 
enumerar informações, dados, características, termos, ideias relacionadas a cada termo/conceito secundário.

4. Em seguida, os estudantes devem ser orientados a debater e selecionar o essencial para a elaboração de 
proposições válidas para o mapa conceitual. Convém que, conforme realizam as etapas anteriores, os es-
tudantes organizem e conectem os conceitos estabelecendo as proposições; como os conceitos (central e 
secundários) estão registrados em cartões, ficará mais fácil reorganizar a rede de forma que o mapa fique 
mais claro. Após definir a posição dos conceitos na rede, os estudantes poderão colar os cartões e estabe-
lecer as proposições, desenhando as linhas e escrevendo as palavras no papel maior.

5. Finalmente, é recomendado que os estudantes troquem seus mapas conceituais com outros grupos, para 
garantir que as informações e relações estabelecidas entre os conceitos estão organizados de forma clara e 
comunicam o conteúdo pretendido.

Essa atividade pode servir para a sistematização dos capítulos, como recurso de estudos para os estudantes e 
como um instrumento de avaliação para o professor.

Para saber mais sobre a importância dos mapas conceituais no processo de aprendizagem, leia o texto a seguir, 
que traz uma série de subsídios.

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva. 

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C



253A DIN MICA R ANA

 TEXTO
Os mapas conceituais: uma técnica para a aprendizagem significativa
Os mapas conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam relações entre conceitos 

mais abrangentes até os menos inclusivos e são utilizados para auxiliar a ordenação e a sequenciação hierarquizada 
dos conteúdos de ensino, de forma a oferecer estímulos adequados ao aluno. Servem como instrumentos para facilitar 
o aprendizado do conteúdo sistematizado em conteúdo significativo para o aprendiz. 

Eles surgiram da teoria de Educação de Novak, que dedica grande parte da sua teoria ao conceito da aprendi-
zagem significativa e à facilitação desta aprendizagem por meio de duas estratégias instrucionais, o mapeamento 
conceitual e o epistemológico de Gowin. Ela decorre diretamente da teoria original de Ausubel e tem se mostrado 
muito útil na prática para facilitar a aprendizagem significativa. 

Ausubel sustenta o ponto de vista de que cada disciplina acadêmica tem uma estrutura articulada e hierarquicamente 
organizada de conceitos que constitui o sistema de informações dessa disciplina. [...] Esses conceitos estruturais podem ser 
identificados e ensinados ao estudante, constituindo para ele um sistema de processamento de informações, um verdadeiro 
mapa intelectual que pode ser usado para analisar o domínio particular da disciplina e nela resolver problemas (MOREIRA e 
MASINI, 2006, p. 42). 

Figura 2 – Mapa Conceitual

FONTE: elaborado pelos autores (2017).  

Mapa conceitual
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Figura 3 – Proposições 

FONTE: elaborado pelos autores (2017). 
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Os mapas conceituais tê m por objetivo representar relaç õ es significativas entre conceitos na forma de proposi-
ç õ es. Uma proposiç ã o é  constituí da de dois ou mais termos conceituais unidos por palavras para formar uma unidade 
semâ ntica (NOVAK; GOWIN, 1996). Sã o instrumentos que permitem descobrir as concepç õ es de um conceito, ilustra-
das por uma frase ou imagem. Devem ser hierá rquicos, quer dizer, os conceitos mais gerais devem situar-se na parte 
superior, e os conceitos mais especí ficos e menos inclusivos na parte inferior (figura [1]). 

Trê s sã o os elementos de um mapa conceitual: 1) conceitos, que sã o “uma regularidade nos acontecimentos ou 
nos objetos, que se designa mediante algum termo” (NOVAK e GOWIN, 2010); 2) relaç õ es (ver figura [2]), que sã o 
proposiç õ es formadas por dois conceitos ligados por um verbo; e 3) questã o focal, que é  uma pergunta que direciona 
a construç ã o do mapa conceitual. 

Na figura 3 pode-se ver o que sã o as proposiç õ es do mapa conceitual. Ao ligar dois ou mais conceitos, deve-se 
explicar esta ligaç ã o. 

Diferentemente de textos e outros materiais educativos, os mapas conceituais nã o sã o autoexplicativos. Eles nã o 
foram projetados com esta finalidade. Requerem explicaç ã o do professor. No exemplo de mapa conceitual (figura 2), nos 
retâ ngulos estã o os conceitos mais relevantes para a argumentaç ã o desenvolvida ao longo de todo o texto. 

Aprendizagem significativa aparece, intencionalmente, com destaque por ser o conceito-chave. As linhas simbolizam 
as relaç õ es entre os conceitos. As palavras escritas sobre as linhas, os chamados conectivos, juntamente com os concei-
tos unidos pelas linhas, devem dar a ideia de proposiç õ es que expressam as relaç õ es entre os conceitos. As flechas sã o 
utilizadas apenas quando necessá rias para direcionar certas relaç õ es (ver figura 3). 

Uma das condiç õ es para que ocorra esse tipo de aprendizagem é  que exista uma troca de significados e també m 
uma troca de sentimentos, e essa predisposiç ã o para aprender está intimamente relacionada com a experiê ncia afeti-
va que o aluno tem no evento educativo. 

Para Novak, uma teoria de educaç ã o deve considerar que seres humanos pensam, sentem e agem e deve ajudar a 
explicar como se pode melhorar as maneiras atravé s das quais as pessoas fazem isso. Qualquer evento educativo é , de 
acordo com Novak, uma aç ã o para trocar significados (pensar) e sentimentos entre aprendiz e professor. 

Novak se refere a uma troca de sentimentos. Um evento educativo, segundo ele, é  també m acompanhado de uma 
experiê ncia afetiva. Novak [...] “adotou” a teoria de Ausubel e, consequentemente, o conceito de aprendizagem signi-
ficativa. No entanto, ele deu novos significados a este conceito, ou estendeu seu â mbito de aplicaç ã o: em sua teoria 
humanista de educaç ã o, a aprendizagem significativa subjaz à construç ã o do conhecimento humano e o faz integrando 
positivamente pensamentos, sentimentos e aç õ es, conduzindo ao engrandecimento pessoal. [...]

SILVA. Wilson da; CLARO, Genoveva Ribas; MENDES, Ademir Pinheli. Aprendizagem significativa e mapas conceituais. In: Anais Eletrônicos do XIV Congresso 
Nacional de Educação – EDUCERE, Curitiba, PUCPRess – Editora Universitária Champagnat, 2019. p. 22699-22701. Disponível em: https://educere.bruc.com.

br/arquivo/pdf2017/24179_12230.pdf. Acesso em: 14 set. 2020.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O vídeo-reportagem O que é favela e o fi lme 5 x favela permitem questionar 

estereótipos sobre os moradores de favelas das grandes cidades brasileiras e 
refl etir sobre suas questões e condições de vida. Pode-se solicitar que os alunos 
assistam ao documentário e a uma das 5 histórias do fi lme, criando-se assim 
um mosaico de experiências a serem compartilhadas no coletivo. O site IBGE 
Cidades traz inúmeros dados sobre os municípios, incluindo dados sobre terri-
tório e ambiente, saúde, economia, educação e trabalho. A consulta e análise 
de dados quantitativos do município em que o estudante vive pode contribuir 
para uma análise mais signifi cativa do contexto em que está inserido. 
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As favelas estão presentes em muitas cidades brasileiras, são fruto de uma lógica de urbanização que é exclu-
dente e foram a solução encontrada por muitas pessoas para a falta de acesso à moradia. Normalmente, as favelas 
são formadas em terrenos abandonados ou em áreas de risco situadas em margens de rios, manguezais ou encos-
tas de morro, deixando a população vulnerável a deslizamentos de terra e inundações. 

Sem a assistência do estado, as favelas crescem sem acesso suficiente a serviços básicos, como saneamento, 
asfalto e segurança. A carência ou deficiência de serviços leva os moradores a buscar, solidariamente, suprir as 
demandas cotidianas por meio do apoio comunitário, que fomenta a organização social por meio da qual são 
definidas regras próprias de convívio e dinâmicas coletivas. 

Os meios de comunicação de massa difundem com muita frequência e ênfase notícias sobre a violência nas 
favelas, associando-as ao narcotráfico e à criminalidade. No entanto, essas comunidades são antes de tudo lugares 
de vivência de milhares de pessoas, e cada uma tem sua história, sua dinâmica e sua identidade. 

O trecho abaixo apresenta as favelas como espaços que preservam o passado e ressignificam o presente:

Rogério Ferreira de Souza

[...] a favela como espaç o diferenciado do espaç o da cidade, por ser o locus da exclusã o, desenvolveu atravé s dos 
seus sí mbolos (arquitetura, modo de vida, espaç os construí dos) seus desejos, memó rias, representaç õ es, ritualizaç õ es e 
estraté gias de utilizaç ã o desse espaç o mí tico, composto de elos de solidariedades, identidade e experiê ncias de vida. Um 
espaç o que simboliza o imaginá rio de lutas e construç ã o de uma identidade coletiva. Algo como um monumento que traz 
na tradiç ã o do passado o significado para o presente, no entanto, diferente na sua dinâ mica, pois leva em conta o dia a 
dia, se reconfigurando a todo o momento, sem, no entanto, perder a sua caracterí stica de integrar cada indivíduo a uma 
memó ria comum e a um sentimento de pertencimento ao grupo e ao espaç o utilizado pelo grupo.

SOUZA, Rogério Ferreira de. Favela e os espaços monumentalizados: um lugar de memória coletiva e símbolo de resistência. 
Revista Morpheus – Revista Eletrônica em Ciências Humanas, ano 2, n. 3, 2003. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/267904997.pdf. 
Acesso em: 30 maio 2020.

Os diferentes espaços urbanos são construídos e reconstruídos por pessoas, que vivem e percebem o espaço de 
formas diferentes, numa relação com o espaço que é, ao mesmo tempo, individual e comunitária. Assim, as favelas 
e periferias das grandes cidades têm sua história marcada por lutas sociais. Muitos moradores desses espaços cons-
tituíram novas formas de atuação política e se tornaram importantes protagonistas da cidade, organizando-se em 
movimentos coletivos que reivindicam postos de saúde, creches, escolas, transporte público, entre outros serviços 
que são necessários à comunidade e direito de todo cidadão.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

O QUE é favela? Produção de Jacqueline Fernandes e Juliana Rangel. Brasil, 2019.
(21 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p2QXO6Z4sg. Acesso 
em: 2  jul. 2020.
Reportagem produzida pela ONG Voz das Comunidades, apresenta a realidade da 
favela pelo olhar dos moradores, um olhar crítico sobre as ideias que percorrem o 
imaginário daqueles que não conhecem e não vivem nas favelas.

5 x FAVELA: agora por nós mesmos. Direção de Wagner Novais, Manaíra Carneiro e Ro-
drigo Felha. Brasil, 2010. (96 min).
O longa-metragem apresenta cinco histórias que mostram como a favela é vista e vivida pelos 
próprios moradores. No quinto episódio “Acenda a luz", que trata de forma bem-humorada 
um fato ocorrido no Natal de 2008, no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro (RJ), são tecidas 
ideias sobre o uso do espaço e as relações de solidariedade, identidade e pertencimento. 
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JACOB, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Tradução de Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2014.
O texto, escrito na década de 1960, ainda se mostra bastante atual para compreendermos as dinâmicas da 
cidade. Nesse livro, a autora lança luz sobre a importância de se pensar e planejar cidades que considerem as 
necessidades de seus moradores. Discute o uso dos espaços públicos, especialmente das calçadas, e destaca a 
diversidade como principal indutor da segurança. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2017. (Coleção Milton Santos).
Essa obra interdisciplinar do geógrafo Milton Santos apresenta contribuições da Filosofia, da História e de outras 
disciplinas das Ciências Humanas, para respaldar sua teoria sobre o espaço geográfico. Para o autor, o espaço 
é um conjunto de sistemas de objetos e de ações imerso no processo de globalização. A obra contribui para a 
análise das questões urbanas.

Filmes

A cidade é uma só. Direção de Adirley Queirós. Brasil, 2012. (73 min).
O filme conta a história de quatro personagens de Brasília, e as vivências são mostradas de acordo com as 
distintas perspectivas e relações. A construção da cidade, o aumento das cidades satélites e a especulação 
imobiliária contribuem para a reflexão sobre a exclusão territorial e social na região metropolitana.

Cidade de Deus. Direção de Fernando Meirelles e Kátia Lund. Brasil, Alemanha e França, 2002. (130 min).
O filme conta a história de um jovem que vive na Cidade de Deus, Rio de Janeiro. A obra contextualiza a for-
mação e o crescimento da favela, evidenciando o problema do narcotráfico e seus impactos na juventude e no 
cotidiano da comunidade. Esse olhar parte do personagem principal, que, por meio das lentes de sua câmera 
fotográfica, retrata as relações no lugar.

Sites
Laboratório de Geografia Urbana – Labur 
Disponível em: http://labur.fflch.usp.br. Acesso em: 14 set. 2020.
O site do laboratório de Geografia Urbana, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universi-
dade de São Paulo, oferece diversas publicações da área, divulga eventos científicos e disponibiliza diferentes 
materiais para o desenvolvimento do conteúdo no Ensino Médio.

Revista Cidades
Disponível em: https://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades. Acesso em: 14 set. 2020.
Cidades foi criada pelo Grupo de Estudos Urbanos (GEU) da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), e é uma 
revista científica que divulga pesquisas e reflexões sobre as questões urbanas a partir de análises geográficas.
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