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Introdução: O Transporte público no Ensino de História 

 

“As intenções educativas, isto é, aquilo que se pretende conseguir 

dos cidadãos mais jovens da sociedade, são reflexo da concepção 

social do ensino e, portanto, consequência da posição ideológica da 

qual se parte. Essas intenções ou propósitos educativos, explicitados 

ou não, determinam a importância daquilo que é relevante para os 

alunos aprenderem.” 
1
 

(Antoni Zabala) 

 

O que ensinar? Como ensinar? O que se pretende ao falar dos 

Bandeirantes? Revolução Constitucionalista? Ou quando se recorre aos 

jesuítas para explicar a fundação de São Paulo? Seguir estritamente os 

materiais didáticos, com seus temas já a muito consolidados, e as praticas 

tradicionais de ensino ou inovar e propor algo um pouco diferente aos alunos? 

Estas são questões pertinentes e vivamente presentes no dia-a-dia dos 

professores. Para nós, estas foram essenciais como ponto de partida e para 

estabelecer o tema desta sequência didática. 

A decisão de trabalhar “Os transportes públicos da cidade de São 

Paulo” é fruto da nossa posição ante as diversas faces do Ensino e 

concepções do que é História. A partir daí, buscamos trazer para sala de aula 

um tema que se constitua realidade cotidiana dos alunos, assim como da maior 

parte dos outros cidadãos brasileiros. Pautamos, portanto, em uma abordagem 

histórica que tivesse sempre em conta as questões do “nosso próprio tempo”, 

principalmente aquelas essenciais à formação de cidadãos críticos e 

participativos. Em ultima instância, o que está colocado aqui é a necessidade 

de fazer emergir também o presente como aspecto importante da pesquisa e 

ensino da História, visando especialmente o reconhecimento por parte dos 

alunos de suas posições como agentes e sujeitos históricos.  

As manifestações de Junho de 2013, ocorridas por todo Brasil, foi o 

maior incentivo para este trabalho. Identificadas no seu inicio como movimento 

de denuncia dos inúmeros problemas encontrados no sistema de transporte 

público, notadamente em oposição ao abusivo preço das tarifas, tornou se 

assunto obrigatório de rodas de amigos, meios de comunicações, debates 
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universitários, surgindo a partir daí um leque de novas questões. Primeiro se 

falava sobre preços das passagens, sobre todo funcionamento do sistema de 

transporte, irregularidades em licitações e as relações entre donos de 

empresas e algumas figuras políticas, logo vieram os gritos pedindo o “Passe 

Livre”, questionamentos acerca do aparato jurídico-repressivo do Estado, 

começou a se falar de corrupção, saúde, educação. Eram cada vez mais 

comuns os debates televisivos sobre o assunto, tentando entender esse novo 

modo de participação política e até onde ele iria. Os impactos destas 

manifestações são ainda imensuráveis, indo muito além das primeiras 

conquistas. Certo mesmo é a sua importância e as diversas possibilidades de 

trabalho que se abrem ao abordar este assunto em sala de aula. 

Por fim, falando especificamente sobre a nossa proposta de trabalho, 

pretendemos trazer a tona toda esta discussão sobre o transporte público da 

cidade de São Paulo através de três eixos primordiais. No primeiro destes 

eixos abordaremos os impactos das inovações tecnológicas dos meios de 

transporte da cidade, sejam eles de ordem social, econômica e ambiental. O 

segundo eixo voltará para as relações do transporte público com a cidade, 

notadamente no modo como o mesmo responde a certos projetos políticos e 

participa do crescimento de São Paulo, contribuindo para uma total “divisão 

social do espaço”. O terceiro e ultimo eixo, decorrente dos outros dois, busca 

discutir os “projetos” para um novo sistema de transporte da cidade de São 

Paulo, partindo daí para analisar algumas outras manifestações já realizadas 

na cidade, com suas conquistas e desdobramentos, inclusive resistências. 

A atividade que se segue constitui apenas uma proposta inicial, ponto 

de partida para uma discussão que se faz necessária, podendo o professor 

realizar diversas alterações, adaptando a sequência a realidade encontrada 

dentro da sua sala de aula. Defendemos antes de tudo a necessidade de 

estarmos sempre atentos as particularidades de cada escola, dos seus 

inúmeros espaços coletivos e cada aluno.  Aqui estarão algumas linhas gerais, 

estruturadas em quatro aulas e indicadas para alunos do 1° ano do Ensino 

Médio, com atividades baseadas numa perspectiva construtivista de ensino. 

Esperamos assim contribuir para a formação dos nossos alunos de modo que 

incentivemos o senso de realidade e o nervo crítico que tanto se faz 

necessário, principalmente agora que manifestar parece ter se tornado uma 

opção. 



Plano de Aula - Transportes Públicos da cidade de São Paulo: 

“História do Passado e do Presente” 

 

A seguir estruturamos os conteúdos, atividades e objetivos de cada 

uma das aulas de nossa proposta. Começaremos por apresentar breves 

panoramas que visam interar o professor para mediar à execução desta 

sequência didática na sala de aula, indicando a bibliografia pertinente a cada 

um dos eixos tratados. Os materiais em anexo podem ser alterados, assim 

como outros adicionados, a depender dos objetivos estabelecidos por cada 

professor como mais importante, sempre em atenção as particularidades 

daqueles e daquelas que compõe a classe. 

 

 Primeira Aula: Dos bondes a tração aos Ônibus de hoje 

 

O objetivo principal desta primeira aula é incitar os alunos a 

reconhecerem as transformações que se passaram na sistematização do 

transporte público da cidade, as inovações tecnológicas e os projetos 

envolvidos a cada um deles. Os materiais estruturam-se em torno dos diversos 

meios de transportes já utilizados na cidade, principalmente da virada do 

século XIX para cá. Disporemos de vídeos, fotos, musicas e trechos de texto, 

partindo daí para alguns questionamentos dos alunos e a proposta de um 

trabalho coletivo que deverá ser entregue ao fim da ultima aula. Importante 

ressaltar a importância das respostas dadas pelos alunos nesta primeira 

atividade, pela possibilidade de servirem como uma espécie de diagnostico dos 

saberes trazidos pelos alunos e a partir deles fundamentar o restante da 

proposta, inclusive norteando as possíveis alterações ao que foi por nós 

indicado. 

 

1) Exibição de vídeos: “A Luta pelo Transporte em São Paulo”, Jean 

Manzon, e “A História do bonde de São Paulo”, Reportagem TV Gazeta. 

2) Leitura de texto: “Perdendo o Bonde” (Excertos), Boris Fausto (Anexo I). 

3) Primeiras questões: Sugerimos o apontamento de algumas questões a 

serem respondidas pelos alunos com intervenções por parte dos 



professores sempre que surgirem duvidas, as problematizando e não 

apenas indicando uma possível resposta. Abaixo algumas das questões: 

 No vídeo “A História do bonde de São Paulo” qual é o elemento usado para 

marcar o tempo em que se utilizavam os bondes a tração animal? 

 Em “A Luta pelo transporte em São Paulo” qual seria a intenção do autor 

por trás deste filme? As criticas contidas no vídeo parecem ser corretas? A 

quem se destinam? 

 Na década de 50 haveria muitas outras opções, além dos bondes, para se 

movimentar pela cidade? Há no filme de Jean Manzon, imagens destes 

outros meios de transportes? 

 Os bondes eram rápidos? A nossa vida hoje, dentro do dia-a-dia da cidade, 

permitiria usar um meio de transporte com esta mesma velocidade? 

 Qual seriam os motivos para que se tenha acabado com os bondes? 

 Estes bondes eram importantes? O que se perdeu com o seu fim? 
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4) Trabalho Final: Aqui serão dados os primeiros passos para execução 

coletiva de um trabalho final. O norteador do trabalho que estamos 

propondo está no mote desta sequência, “História do passado e do 

presente”. Os alunos devem ser divididos em grupo, onde cada um 

escolherá um tipo de material (vídeo, fotografias, musica, jornal) que 

deverá ser produzido conjuntamente retratando o transporte publico hoje. 

Dentro desta atividade os alunos devem deixar explicito a ligação com as 

discussões que vão sendo realizadas na sala de aula. Por fim, cabe 

lembrar que o professor é fundamental para execução desta atividade, 

devendo dispor sempre alguns minutos das aulas seguintes para discutir o 

que está sendo feito pelos alunos, podendo mesmo adicionar uma aula a 

mais para este fim.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1002200804.htm


Devemos problematizar os recortes e assuntos tratados pelos alunos, 

incentivar o trabalho coletivo e expor alguns exemplos do que deve ser 

feito, tal como: reproduzir fotos antigas, tentando as tirar hoje do mesmo 

ângulo e a partir daí discutir o que está sendo representado; Realizar 

entrevistas acerca do transporte público de hoje, observando continuidades 

e mudanças; Encontrar algumas músicas que abordem o tema e analisar 

alguns dos seus trechos. 

 Segunda Aula: Problemas nos transportes públicos 

Os problemas atuais dos transportes públicos são mais que evidentes, 

indo desde preços abusivos das passagens a superlotações ou mesmo as 

péssimas condições dos veículos. Mas vários destes são problemas comuns já 

na primeira metade do século XX, havendo varias fotos e noticias de jornais a 

relatarem as dificuldades de então. Propomos aqui o trabalho com imagens, 

com diferentes grupos escolhendo uma imagem a ser discutida e que servira 

como ponto de partida para realização de uma “micro-história”, uma narrativa 

que busque explicitar os problemas retrados nas fotos e outros documentos 

utilizados nesta aula. Pequenos trechos historiográficos, excerto de jornal, 

reprodução de uma música e a distribuição de sua letra, serão importantes 

suportes desta aula. Por fim, como forma de “amarrar” o que foi tratado e se 

preparar para a próxima aula, seria interessante que os alunos trouxessem 

“memórias” dos seus pais, avôs, mas também suas, sobre as mudanças que 

presenciaram no sistema de transporte e se enfrentam dificuldades de 

mobilidade e quais são estas. Peça para se atentem aos destinos dos ônibus 

que passam próximo a suas casas e que descrevam o itinerário para ir aos 

grandes parques da cidade e também museus. 

 

As imagens estarão em anexo, juntamente com a letra da musica “Bonde Camarão”, de 

Cornélio Pires, e alguns trechos do livro do Marco A. C. Sávio e um texto de Beltrina Côrte no 

livro “Cotidianos do Metrô”. Estes textos, assim como a música, excertos de jornais e a letra da 

música devem ser entregues a todos os grupos e servir de “suporte” para o trabalho que vão 

realizar. O professor pode adicionar outras imagens, principalmente quando o numero de 

grupos for maior do que o numero de imagens aqui indicadas. Se necessário, também poderá 

escrever um breve roteiro para os alunos realizarem a “tarefa de casa”. 

 



 Terceira Aula: Transporte público e Especulação imobiliária 

 

Neste bloco, discutiremos a imbricada relação entre o sistema de 

transporte público e especulação imobiliária. O primeiro material a ser usado é 

aquele produzido pelos próprios alunos, tal como fora pedido na ultima aula. O 

regime constante do processo de especulação nos dá inúmeras possibilidades 

a serem trabalhadas, tendo ainda mais efeito ao relacionarmos com a realidade 

dos alunos. Sabemos que a cidade de São Paulo iniciou a arrancada para 

transformar-se na maior metrópole brasileira já na ultima década do século XIX, 

sendo os bondes elétricos da Light, notadamente a partir de 1900, fator 

decisivo na reordenação espacial da cidade em expansão, de incorporação e 

valorização de novas áreas e de crescente especulação imobiliária. Entretanto, 

foram os ônibus aqueles que mais contribuíram para o processo. Portanto, 

discutiremos alguns trechos de textos e artigos que falem sobre esta ligação, 

assim como um mapa retratando a expansão urbana da cidade. Conjuntamente 

produziremos textos acerca dos processos de especulação imobiliária que 

estão ligadas aos nossos cotidianos, usando os materiais indicados para esse 

aula a fim de objetivar as memórias, dados e informações trazidos pelos 

alunos. 
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 Quarta Aula: Revoltas e Manifestações – “Por um sistema de 

transporte melhor!” 

 

Na penúltima aula desta sequência, abordaremos o tema das 

manifestações. Como já exposto, estruturamos nossa proposta de Ensino de 

História através da estruturação do tema a ser trabalhado por sua ligação com 

aspectos da realidade cotidiana dos nossos alunos, eventos presentes que 

façam com que eles vejam de forma nítida a importância dos estudos 

históricos. O material privilegiado nesta etapa será as matérias jornalísticas, 

com diferentes opiniões e noticias que enfoque os diferentes grupos e 

argumentos envolvidos em um mesmo debate. Sugerimos também o trabalho 

com textos e noticias que abordem manifestações e revoltas antigas contra as 

mazelas do transporte publico. O professor pode, e deve, explorar bem esta 

etapa, por isso indicamos a leitura do livro “Cidades Rebeldes: Passe livre e as 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil”, como forma de aprofundar a 

discussão de algumas reivindicações por parte dos manifestantes de Junho e 

conhecer melhor este lado que pouca voz possui dentro dos veículos de 

massas. Aos alunos devemos pedir para que elabore uma “carta protesto”, na 

qual denunciam e, se possível, realizem uma proposta para solucionar um ou 

outro problema que enfrenta no seu cotidiano. Se quiserem, podem realizar um 

“panfleto” chamando a todos para lutarem por alguns dos seus direitos! 

 

As noticias que serão utilizadas, assim como um vídeo informativo e indicação de 

alguns artigos, estão nos anexos, no bloco da quarta aula. Eles serão indicados por 

seus “links”, de modo que os professores podem acessa-los e usa-los como achar 

melhor, imprimindo, levando os alunos para salas de informáticas ou copiando as 

partes das noticias que acreditem como mais relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Quinta Aula: Exposições 

 

Esperando estarem os alunos já preparados e tendo construído parte do 

conhecimento necessário para execução dos trabalhos pedidos na primeira 

aula, sugerimos um ambiente de exposição e discussões, além da avaliação da 

proposta e sua execução, tanto por parte dos alunos quanto do professor. Este 

ponto é importantíssimo para as próximas execuções, devendo ser 

continuamente repensada e alterada, visando sempre maiores ganhos. 
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