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“O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano 
pelo capitalismo que, ao desenvolver-se em sua lógica de  
dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como 

seu próprio cenário” 
(A sociedade do espetáculo, Guy Debord) 

 
 
Introdução  
 
 
Diversas áreas das Ciências Humanas têm se debruçado sobre a questão da 

desigualdade social, do processo de segregação socioespacial e da relação centro-periferia 

dentro do espaço urbano em um contexto de demandas do modo de produção capitalista. 

Muito se produziu em pesquisas acadêmicas sobre o assunto, autores consagrados 

conseguiram renome a partir de produções que debatiam esse assunto, dentre esses 

podemos destacar as pesquisas de Nicolau Sevcenko, Paul Singer, Henry Lefebvre, Sidney 

Chaloub, Milton Santos. Porém pouco se debateram esses temas de forma conexa nas 

escolas de ensino fundamental e médio, principalmente dentro de um enfoque que os 

explique historicamente.  

Dessa forma, já é chegada a hora, se nosso objetivo é realmente “formar um cidadão 

crítico”1, de trazer debates dessa ordem para dentro da escola, pois eles teriam a 

potencialidade de explicar o aluno no mundo, de explicá-lo em sua comunidade, em sua 

cidade, as suas relações sociais, culturais, econômicas no meio urbano da metrópole 

paulistana, ou de qualquer outra no mundo ocidental capitalista, conscientizando-o e 

problematizando sua existência no espaço, na sociedade e na história, podendo ele, de 

maneira mais cristalina, “recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar 

propostas de intervenção na realidade, respeitando os valores humanos”2. No entanto, ao 

                                                 
1 Parâmetros Curriculares Nacionais - História 
2 Como propõe o ENEM em uma das cinco competências a serem desenvolvidas e avaliadas por esse exame. 



trazer esse debate para a sala de aula, o professor teria que assumir uma posição 

metodológica e política clara: 

Metodológica, pois não conseguiria abordá-lo se não fosse a partir do enfoque que 

Jaime Pinsky chamou de “duplo compromisso: com o passado e o presente”. Seria esse 

norte que orientaria o trabalho em sala de aula, a todo momento o passado seria interrogado 

a partir de questões que nos inquietariam no presente, tomando todo cuidado possível de 

não cometer anacronismos. Ainda mais, uma proposta que almeja objetivos desse tipo, 

estaria alinhada ao que Kátia Abud chamou de história temática, tendo apenas como 

contexto mais global, como pano de fundo, a história tradicional quadripartida. 

Política, posto que debater esse tema requer posicionamentos políticos que sejam 

claros ao professor e aos alunos. Ao professor, pois um discurso de neutralidade ou 

apolítico seria incapaz de levar adiante uma discussão que muitas vezes é velada pela elite 

social e política que não quer discuti-la por ser incômoda, preferindo “maquiá-la”, 

justificando certas “políticas sociais e de planejamento urbanístico” com teorias que tem 

como espectro legitimador do “progresso” rondando os argumentos.  

Portanto, não trazer essa discussão para sala de aula é negar ao aluno a possibilidade 

de ter uma visão crítica sobre processos históricos que, se não determinaram, 

condicionaram a vida e o destino dos cidadãos. É importante deixar claro que o 

posicionamento político do professor para discutir as causas e consequências desse 

processo histórico deve estar longe de um discurso conservador ou que legitime o discurso 

do “progresso a qualquer custo” ou “progresso mesmo que esse custo seja humano”, posto 

que é exatamente isso que se pretende colocar em xeque, ou seja, pretende-se discutir o 

processo histórico de segregação socioespacial por duas lógicas: 1) as demandas que o 

avanço e expansão do capitalismo geraram; 2) a imposição de poder das elites econômicas, 

sociais e políticas e seu domínio do espaço urbano. Assim, esse posicionamento político é 

imprescindível para que o professor, juntamente com os alunos, procurem identificar e 

analisar em nossa sociedade a continuidade desse processo, as suas causas e consequências.  

Dessa forma, o presente projeto vislumbra cumprir com os objetivos mais gerais da 

aprendizagem histórica a partir da discussão do processo histórico de segregação 

socioespacial em São Paulo organizadas em duas partes. Uma primeira, que procura mediar 

uma situação inicial na qual os alunos identifiquem esse processo atualmente na cidade de 



São Paulo através de índices, dados, notícias, reportagens, músicas e pesquisa de campo. 

Segunda, que procura fazer com que os alunos analisem o processo histórico da belle-

époque de alargamentos de vias, reorganização das cidades, iniciado na virada do século 

XX pelas demandas que a expansão do capitalismo gerou para a circulação de mercadorias, 

através da interpretação e análise de músicas, discursos políticos, imagens, mapas e texto 

historiográficos e que, por fim, analisem os eventos contemporâneos constatando uma 

continuidade desse processo histórico. 

Ao final, espera-se que os alunos possam compreender o processo de segregação 

socioespacial, presente hoje na cidade de São Paulo, como um processo histórico, 

consequente da expansão capitalista da belle-époque e que o caso local de São Paulo pode 

lançar uma teoria global para as metrópoles do mundo capitalista, podendo o aluno 

adquirir, além de conhecimentos históricos, conhecimento critico para intervir na sua 

realidade. 

O projeto, por tratar de um tema interdisciplinar, não poderia, jamais, deixar de 

recorrer a outras áreas do conhecimento para contextualizar, fornecer conceitos e oferecer 

ferramentas para a análise dos documentos de gêneros textuais diversos. Por isso, a 

primeira parte, que contextualiza o processo de segregação socioespacial em São Paulo 

hoje, está amparada por conhecimentos e ferramentas da Geografia e Sociologia. Além 

desse caso, um gênero textual é recorrente para a análise como documento nesse projeto: a 

canção, porém a canção popular, produzida pelos “segregados socialmente” e que deve, 

com todo cuidado merecido por ser um dos raros documentos que dão voz aos excluídos, 

ser analisada a partir de uma perspectiva que valorizasse a variedade linguística e o aspecto 

artístico pouco reconhecido das manifestações culturais populares. Por esse motivo, já que 

o projeto é dirigido a um público que por hora não podemos ter certeza da ausência de 

preconceito linguístico, também recorremos a conhecimentos produzidos pela 

Sociolinguística. 

 
 
 
 
 
Objetivos específicos  

 
 



Identificar as desigualdades sociais presentes no espaço urbano; 
 
Apontar, na sua comunidade e na sua cidade, as conseqüências das desigualdades 

sociais; 
 
Analisar como a desigualdade socioeconômica produz a segregação socioespacial; 
 
Reconhecer o processo de segregação sócio-espacial no espaço urbano da cidade de 

São Paulo através da ótica histórica; 
 
Compreender o processo de segregação sócio-espacial como consequência da 

expansão capitalista da belle-époque; 
 
Investigar e identificar em documentos de diversos gêneros (mapas, imagens, 

discursos, reportagens, músicas) a desigualdade e segregação social; 
 
Constatar a presença de variedades linguísticas nos diversos gêneros textuais 

utilizados; 
 
Comparar, respeitar e valorizar as variedades linguísticas;  
 
Interpretar e analisar esses documentos para construir a noção de processo histórico 

da segregação sócio-espacial, suas causas e suas consequências; 
 

Relacionar esse processo histórico com outros em espaços urbanos distintos do 
início do século XX e contemporâneos; 

 
Aplicar o conceito de desigualdade social e de segregação socioespacial no espaço 

urbano em que vive; 
 
Analisar a comunidade em que vive, comparando-a com outras e reconhecendo as 

desigualdades sociais existentes no espaço urbano; 
 
Observar e identificar em fontes visuais e audiovisuais o processo de segregação 

socioespacial, a desigualdade social e o processo de expansão do capitalismo que 
interferiram no espaço urbano. 

 
Supor, explicar e criticar as causas e consequências da desigualdade e segregação 

social; 
 
Recorrer aos conceitos de desigualdade e segregação social para elaborar propostas 

de intervenção na sua comunidade. 
 
 
 
Conteúdos 

 



Indicadores sociais da cidade de São Paulo; 
 
As desigualdades sociais, causas (concentração de renda e ausência de políticas 

públicas para combatê-las) e consequências (violência, exclusão social, carência de uma 
parcela da população ao acesso de direitos básicos); 

 
Grupos sociais, cultura popular e variedade linguística; 
 
Processo de segregação socioespacial, causas (expansão capitalista desde a virada 

para o século XX e desigualdade sócio-econômica) e consequências (exclusão social e a 
reprodução de outros tipos de desigualdades sociais); 

 
Desigualdade e segregação social em diversos contextos no espaço e tempo. 
 
 
Materiais 

 
Fichas das atividades; 
Computadores (sala de informática); 
Projetor e/ou DVD; 
Cartolinas. 
 
 
Desenvolvimento  

 
Para cumprir com tais objetivos expostos acima, desenvolvemos as atividades na 

seguinte sequência: 
 

Conhecimentos prévios e atividade 1 
Gênero textual trabalhado: didático, notícia 
 
Inicialmente, a proposta é fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
tema. O professor poderá registrar as diversas opiniões e conclusões na lousa, no decorrer da 
discussão. 
A seguir, uma notícia do dia seguinte à eleição de Fernando Haddad para prefeitura de São Paulo. A 
notícia relata os acontecimentos do discurso após a vitória e dá destaque à questão levantada sobre a 
segregação sócio-espacial que, metaforicamente, ele coloca como “um muro que separa São Paulo” 
O objetivo dessa leitura é mediar uma situação inicial na qual os alunos visualizem que há espaços 
segregados na cidade e que essa separação se dá, principalmente, pela desigualdade social entre 
ricos e pobres.  
Notícia publicada pelo site G1, disponível em: http://g1.globo.com/sao-
paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/10/haddad-diz-que-ira-derrubar-muro-da-vergonha-que-
separa-sao-paulo.html 
 
Pode-se  utilizar como estratégia antes da leitura, uma análise prévia da notícia, levantando 
oralmente o tema: 
1) O gênero notícia é caracterizado por fazer um relato, observando o título, sobre o que tratará essa 
notícia? 



2) Quem é Fernando Haddad? Que cargo público ele ocupa? Quais são as atribuições desse cargo? 
3) Que “muro de vergonha” é esse que ele diz que vai derrubar? 
 
Durante a leitura: sintetizar informações e inferir significados para que se possa compreender a 
metáfora dos “muros invisíveis”. O professor pode registrar na lousa ou pedir para que os alunos 
destaquem no texto, trechos que relatem ou ajudem a compreender a metáfora do “muro”, ao final o 
professor pode levantar uma discussão sobre esses trechos. 
 
Depois da leitura: inferir significados metafóricos; observar, identificar, refletir e compreender 
situações de desigualdade social e segregação no espaço urbano em que vive. Pode-se propor para 
que os alunos registrem em seus cadernos ou fichas as respostas para os questionamentos abaixo:  
1) Para você, o que significa afirmar que existe um “muro” que separa São Paulo em duas? 
2) Você vê essa “separação” (segregação sócio-espacial) na cidade? Em quais situações? 
3) É muito significante colocar como meta, no primeiro discurso de um prefeito, acabar com “o 
muro de vergonha” da desigualdade social . O que você acha que ele fará para cumprir esse 
objetivo? 
 
 

Quadro para atividade 2 

Gêneros textuais trabalhados: Mapas temáticos; lista/tabela; infográficos 

Para a segunda atividade, temos, primeiro, quatro mapas com dados sobre diferentes índices 
relacionados à qualidade de vida dos distritos da cidade de São Paulo. O objetivo dessa leitura é 
mediar uma situação na qual os alunos observem e identifiquem quais bairros possuem os melhores 
e os piores índices. Ao final, espera-se que compreendam que os distritos com melhores condições 
de vida (IDH) se localizam em regiões centrais da cidade, enquanto nas periferias encontramos os 
piores índices. Esse seria, portanto, um dos muros invisíveis, que segrega os cidadãos da cidade. 
 
Antes da leitura: identificar mapas e o território a qual se refere; identificar temas. Para esses 
objetivos o professor pode fazer questionamentos oralmente, sem entrar, necessariamente, em uma 
análise dos mapas. 
1) A que território esse mapa se refere? Quais os temas que ele trata?  
2) O que são legendas? Para que elas servem? 
 
Durante a leitura: localizar e identificar dados e informações a partir da legenda; localizar regiões; 
identificar centro e periferia. O professor deve mediar, também, uma situação na qual os alunos 
possam compreender o que significam as legendas, se os índices são positivos ou negativos, quais 
são os distritos, se ficam na região central ou periférica da cidade, se os alunos sabem onde residem 
os menos e mais favorecidos economicamente. 
Mapas disponibilizados pela rede Nossa São Paulo em um link de sua página na internet: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/Combate-a-desigualdade.pdf 
 
Depois da leitura: constatar quais são os distritos com melhores condições de vida; compreender e 
sintetizar as informações contidas nos mapas; construir tabela a partir de índices observados; 
elaborar um mapa representando o IDH; levantar suposições. 
1) Depois dos quatro mapas, há um mapa da cidade em branco com seus respectivos distritos para os 
alunos construírem uma legenda com o possível IDH, os alunos deverão constatar quais são os 
índices dos distritos e supor um IDH para eles.  
2) A seguir, como tarefa extra, os alunos deverão construir uma tabela em ordem descrente dos 
índices, classificando os distritos. Para a sistematização dessa atividade, eles poderão consultar os 



 
 
Quadro para atividade 3 
Gênero textual trabalhado: reportagem 
 
O texto base é uma reportagem que trata dos dados divulgados pela rede Nossa São Paulo sobre as 
condições de vida nos distritos, revelando as desigualdades existentes na cidade. O professor, para 
complementar, pode também trazer alguma outra reportagem (texto ou vídeo) ou artigo de opinião. 
A proposta dessa leitura é de sistematizar e concluir os trabalhos sobre a desigualdade social que 
geram a segregação em São Paulo. 
Reportagem publicada pela rede Nossa São Paulo, disponível em: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/17425 
 
Antes da leitura: identificar tema; identificar, a partir de imagens, situações de desigualdade social; 
sintetizar, comparar e analisar aspectos da desigualdade social. O professor pode utilizar como 
estratégia uma leitura gráfica do texto e de seu suporte, levando introduzindo os alunos na leitura e, 
com eles, analisando imagens, suporte, título, subtítulo, autor, fonte. Pode-se perguntar oralmente:  
1) Esse texto que lerão é uma reportagem? Sabem o que é uma reportagem? A partir do título, do 
que ela tratará? 
2) Observem a imagem, o que vocês vêem nela? São duas situações dispares? Ela retrata a 
desigualdade social?  
3) Observem o muro ao centro da imagem, esse muro pode ser visto como um dos muros (dessa vez 
visível) que divide a cidade em duas? Quais são as duas cidades mesmo? Por que isso é um fato 
social em São Paulo? 
4) O professor pode dividir a lousa em duas partes (colunas) e pedir para que os alunos levantem o 
que há de um lado do muro e o que há do outro lado. Enquanto eles falam o professor anota os 
pontos em tópicos. Ao final, os alunos deverão ser capazes de comparar os dois lados, constatar a 
desigualdade econômico-social e a segregação sócio-espacial que salta da imagem. 
 
Durante a leitura: localizar distritos com índices bons e ruins; comparar os distritos de acordo com 
a sua qualidade de vida. Aqui, pode-se utilizar a divisão que foi posta para a análise da imagem e, 
durante a leitura, listar de um lado os bairros com bons índices (e o índice) e do outro lado os com 
índices ruins.  
 
Depois da leitura: localizar informações; interpretar dados e índices; localizar, identificar e 
explicar causas e efeitos; localizar, identificar e apresentar conclusões; inferir significados e 
interpretar argumentos. Essas habilidades serão trabalhadas em forma de questões que se localizam 
ao final da atividade. 
 
Quadro para atividade 4 
Gênero textual: pesquisa escolar 
 
Abaixo, temos uma pesquisa de campo sobre a situação do bairro em que os alunos vivem, que será 

um esboço para a produção futura de uma reportagem para ser exposta em um “jornal mural” da 

mapas disponíveis no portal da prefeitura acessando o link: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/informacoes/atlas_municipal/ 
3) Por fim, há três questões para concluir essa atividade. Essas questões mobilizam habilidades de 
identificação, compreensão, análise e reflexão. Na ultima, na impossibilidade de acessar o link, o 
professor pode levar prontas as informações contidas no infográfico: 
http://oglobo.globo.com/infograficos/eleicoes2012-2turno-zonas/sao_paulo.asp 



sala ou da escola. Após a entrega o ideal é que o professor faça observações e arquive a pesquisa 

para que, quando forem produzir a reportagem, os alunos a tenham como “fonte”. O objetivo 

dessa atividade é mediar uma situação na qual os alunos se coloquem como produtor do 

conhecimento e protagonista desse processo, observando, identificando, classificando, analisando 

e levantando suposições para o tema em sua própria comunidade. Ao final, o aluno também pode 

comparar a situação do seu bairro com o de outro para, possivelmente, constatar uma certa 

desigualdade social. O professor pode propor o seguinte roteiro para a pesquisa de campo: 

 

1) Escolha de um dos nove subtemas por grupos de 3 ou 4 componentes. 
2) Pesquisa prévia sobre o subtema escolhido e a situação dele na cidade. 
3) Investigar, observar e analisar a situação do bairro em relação a esse subtema. Aqui se dá o 
trabalho de repórter: fotos, dados, entrevistas com moradores, visitas a hospitais, escolas, 
delegacias, etc. 
4) Apresentar conclusões sobre a situação do subtema escolhido. A comunidade/bairro possui boa 
qualidade nesse aspecto? Se compararmos com outros bairros podemos perceber uma situação de 
desigualdade? Como os moradores enxergam essa situação no bairro? Enfim, a situação é positiva 
ou negativa? 
 

 
Quadro para atividade 5 
Gêneros trabalhados: didático e quadros  
 
Nesse ponto da sequência didática, faremos um retrocesso histórico para remontar a formação da 
“metrópole paulistana” no século XIX e o processo de crescimento econômico da cidade no século 
XIX através do café, discutindo alguns mitos, como os dos bandeirantes, através de um texto 
didático e quadros que mostram duas versões sobre os bandeirantes. 
O objetivo é que os alunos compreendam o processo de formação da cidade de São Paulo, seu 
crescimento devido às lavouras de café do interior paulista e o seu posterior processo de 
industrialização. A análise da mudança de visão sobre os bandeirantes [“brancos selvagens” 
(Henrique Bernadelli) para “heróis” (Benedito Calixto)] nos anos finais do século XIX é indiciária 
da ascensão paulista no cenário econômico e político do país, ou seja, da sua entrada no mercado 

capitalista como centro de negociações da produção de café paulista.  
Para a análise dos quadros, é importante que o professor contextualize o tema e peça, antes de partir 
para a análise do mito, que os alunos descrevam os quadros, traçando também as diferenças entre 
eles, procurando, ao final, levantar suposições e explicações dos motivos dessa diferença. 
Através da análise desses dois quadros sobre os bandeirantes, pode-se perceber que o mito surge 
fortemente na virada do século, juntamente com o projeto decorativo do Museu Paulista de Affonso 
Taunay. Ambos procuravam, através da construção de um passado mítico, construir uma identidade 
heróica que legitimasse a “grandeza” de São Paulo. Para saber mais sobre o assunto, consulte as 
obras de Claudia V. Mattos, Ana C. Brefe e Paulo Garcez.  
 
Há um documentário a partir da obra de Paulo Garcez (Nas matas com o pose de reis) produzido 

pela prefeitura de Taubaté disponível em https://www.youtube.com/watch?v=hWqFuVC3trs 
que o professor pode avaliar se é cabível, após a atividade, assistir com os alunos. Uma 

boa estratégia é que antes da exibição do documentário, o professor discuta o título do 

trabalho, e durante a exibição o professor pontue na lousa, sem a interrupção do 

documentário, tópicos centrais para o nosso objetivo: evidenciar como o mito dos 

bandeirantes surge para inventar um passado glorioso de uma cidade que cresce através 

da comercialização do café (expansão do capitalismo) e desponta econômica e 

politicamente no cenário nacional. 



 

 

 
Quadro para atividade 6: Segregação socioespacial: como os muros invisíveis que separam a 

São Paulo rica da São Paulo pobre foram construídos historicamente? 
Gêneros trabalhados: produção historiográfica 
 
Texto: Nicolau Svecenko - “A cidade metástasis e o urbanismo inflacionário: incursões na entropia 
paulista”, publicado em 2004 pela Revista USP (anexo) 
 
Objetivo: identificar e interpretar o processo de crescimento urbano da cidade de São Paulo 
na virada do século XX. O professor, a seu critério, pode usar a estratégia já proposta 
anteriormente:  
Antes da leitura: levantar conhecimentos prévios, analisar título. 
Durante a leitura: grifar trechos relevantes ao objetivo; inferir significado a certos termos 
utilizados em produções acadêmicas desse porte; interpretar os gráficos e tabelas. 
Depois da leitura: identificar, interpretar, analisar e supor, estabelecendo relações, sobre o 
processo de crescimento populacional e a expansão urbana da cidade de São Paulo. 
 

 

 

Atividade de pesquisa: Solicitar aos alunos fotos antigas do bairro (que eles busquem com 
familiares ou vizinhos), pedir para que eles investiguem o lugar de que foi tirado e pedir 
para que eles tirem uma foto do mesmo lugar hoje. Essa foto deve ser marcada pelas 
mudanças provocadas pela expansão do capitalismo que vê a cidade como espaço de 
circulação de mercadorias. Cabe também orientá-los para uma breve entrevista para que os 
personagens contextualizem essas fotos. 

 

 
Quadro para atividade 7 
Gêneros trabalhados: discurso político, reportagem, documentário e música  
 
Na atividade anterior os alunos puderam, ao final, visualizar a dimensão histórica do processo de 
crescimento econômico da cidade de São Paulo na virada do século XIX para o XX e a posterior 
industrialização. Dentro desse contexto histórico eles poderão, nessa próxima atividade, identificar 
e analisar o  processo de segregação socioespacial dos centros urbanos, a partir do paradigma de 
São Paulo, a partir de três documentos históricos: discurso do prefeito Washington Luiz (1914); a 
música “Saudosa Maloca” de Adoniran Barbosa (1955); reportagens e documentário sobre o 
“Projeto Nova Luz” (2011). 
 
Discurso de Washington Luís, citado em artigo de Gilberto Maringoni, do site Carta Maior, 
disponível em: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5426 
Música de Adoniran Barbosa (1954), disponível em: http://www.vagalume.com.br/adoniran-
barbosa/saudosa-maloca.html 
Documentário produzido pela associação de moradores da Luz, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=cptmzku7vhk&feature=related 
Reportagem do Jornal Bom Dia Brasil, disponível em:  
 http://www.youtube.com/watch?v=1ItA1cNhhC8&feature=related 



 
Antes da leitura: o professor deve contextualizar a produção dos documentos históricos: contexto 
histórico; autor; acontecimentos. 
 
Durante a leitura: inferir significados de palavras que possam não ser compreendidas pelos alunos. 
É viável pedir para que as grifem durante a leitura e procurem interpretar os significados ou, 
mesmo, buscar em dicionários, quando for impossível a compreensão. É importante também o 
professor destacar a variedade lingüística de cada documento, que representam grupos sociais  e 
épocas diferentes, distante dos alunos no tempo e no espaço. 
 
Depois da leitura: ao final das análises, espera-se que os alunos identifiquem, compreendam, 
analisem nos diversos documentos o processo de segregação socioespacial e em quais grupos 
sociais sofrem as conseqüências disso. 

 
Quadro para atividade 8: A segregação socioespacial no Rio de Janeiro: outra cidade, mesma 

história 
Gênero textual: produção historiográfica; fotos (Bairro x Morro); fotografias da cidade do Rio; 
quadros de pintores que retrataram Paris da belle-èpoque 

 
Parte I: 
Essa atividade foi elabora a partir da obra “Cidade febril” de Sidney Chalhoub, publicado 
pela Companhia das Letras em 2004. Nos concentraremos na análise da narrativa que ele 
faz no primeiro capítulo (Cortiços – uma operação de guerra) que narra o desalojamento de 
várias pessoas que residiam no cortiço Cabeça de Porco, na rua Barão de São Félix, no 
centro do Rio, pelo prefeito Barata, em 1893. Essas famílias desalojadas do cortiço vão 
ocupar o morro da Providência (ou Morro da Favela), segundo o autor, o Rio de Janeiro 
“saia da era dos cortiços para entrar na era das favelas”. O objetivo com essa atividade é 
que se possa identificar o processo de segregação socioespacial em outras cidades no 
mesmo contexto histórico (belle-époque), ou seja, sairemos, aqui, do plano local para 
entrarmos em um plano global de análise do processo histórico em questão (a relação entre 
a expansão do capitalismo, a “revitalização” das cidades e a consequente segregação 
socioespacial na virada para o século XX).  
A aula deve ser dirigida por uma leitura coletiva em voz alta, se os alunos puderem ter 

acesso ao texto (anexo 1) é o ideal, mas se não, a aula pode ser conduzida apenas pela 

leitura do professor. O texto em questão tem aspecto de uma narrativa e deve ser 

encarado, na análise, dessa forma, para isso considere a seguinte estratégia: 

 

Antes da leitura: Levantamento prévio do que os alunos conhecem sobre cortiços. Quem 
morava neles? Que lugar da cidade eles ficavam? O que aconteceu com eles? O professor 
deve introduzir, alertando que irá contar uma história exemplar do que aconteceu com um 
cortiço no Rio de Janeiro, em 1893, mesma época das primeira reformas de revitalização da 
cidade de São Paulo. 
Durante a leitura: Os alunos devem se atentar, durante a leitura, ao aspectos narrativos da 
história contada. Devendo localizar (grifando ou anotando) aspectos intrínsecos à narrativa, 
tais como: personagens, tempo, espaço (lugar), problema/conflito, desfecho e 
consequências. 
Depois da leitura: Os alunos devem fazer um esquema para identificar a trama narrativa e a 
seguir analisá-la, coletivamente, utilizando os conhecimentos históricos. 



 
Parte II: Fotos do centro (Porto) do Rio antes das reformas e depois das reformas; foto das 
favelas no Rio de Janeiro (Morro da Providência); contraste do Rio como cidade turística x 
Rio de Janeiro dos morros e favelas.  
Fotos a serem selecionadas a critério do professor e a serem pesquisadas por ele, podendo 
dar, assim, o enfoque e o direcionamento que pretender. 
 
Parte III: Quadros de Manet retratando os boulevares da belle époque de Paris 
(Bibliografia: “A PINTURA DA VIDA  MODERNA - Paris na arte de Manet e de seus seguidores” de J. Clark) 
 
Para essas duas partes da aula, que utiliza gêneros visuais, podemos utilizar a seguinte 
estratégia (proposta pelo arte-educador Robert Willian Ott) para a análise, lembrando que o 
objetivo do trabalho com imagens é que o aluno possa observar, identificar, interpretar e 
analisar o processo de “revitalização” das duas cidades na belle époque, pressionado pela 
expansão do capitalismo,. Fazendo essa relação Rio – Paris, o objetivo é ampliar a noção do 
micro, do local, para o macro, global, os alunos devem ao final perceber que esse processo 
é um fenômeno da expansão do capitalismo, do crescimento das cidades industrializadas 
em todo mundo capitalista. 
 
Descrever: O professor deve mediar uma situação na qual os alunos possam observar e 
identificar aspectos centrais para o objetivo proposto para as imagens. 
Interpretar: a partir de pontos observados ou comparações com outras imagens. 
Analisar: a partir da interpretação os alunos devem supor uma análise para as imagens, que 
no caso vai sempre girar em torno das reformas urbanas, expansão do capitalismo e 
crescimento das cidades, gerando o processo histórico de segregação socioespacial. 
Fundamentar: Aqui caberá a leitura do fragmento do texto de Nicolau Sevcenko e a 
contextualização das imagens. 
Relatar: Os alunos devem supor análises, relatando o que viram com foco no processo 
histórico estudado (reformas urbanas e segregação socioespacial). 
 

 

 

Quadro para Atividade 9 – Retomada da pesquisa de fotos  
Gênero textual trabalhado: fotos recolhidas pelos alunos 
 
Se o professor puder projetar as fotos é o ideal. Dependendo da quantidade, ele pode entregar pares 
(foto antiga e atual) a grupos de alunos para a análise. O professor deve selecionar algumas mais 
representativas para o objetivo dessa pesquisa, ou seja, as que os alunos possam identificar as 
mudanças da cidade provocadas pelo processo de crescimento da cidade, expansão do capitalismo e 
segregação social. O professor pode seguir a estratégia utilizada nas aulas anteriores para a análise 
de gêneros visuais, acrescida de um momento para comparação. 
 
Descrever: Oriente os alunos a observarem e identificarem elementos centrais nas fotos. 
Comparar: A partir das observações, peçam para que compare as fotos, as mudanças, 
permanências. 
Interpretar: Depois de comparar, cabe ao professor orientar os alunos para que interprete 
as mudanças ou permanências observadas nas comparações. 



Analisar: Agora é importante mediar uma situação para que os alunos cheguem a 
conclusões para poder analisar e explicar os motivos das mudanças à luz dos 
conhecimentos históricos estudados. 
Fundamentar: Os alunos devem explicitar quem, onde e quando foram tiradas as fotos. 
Revelar: Os alunos, ao final dessas etapas, podem produzir uma descrição comparativa do 
que as duas fotos revelam da passagem do tempo histórico dentro do processo de 
crescimento da cidade e dos padrões de segregação apontados por Teresa Pires do Rio 
Caldeira em exercícios anteriores. 
 

 

Quadro para atividade 10: As consequências da desigualdade e segregação social  
Gênero textual trabalhado: filme 
 
Filme “Última parada 174” ou documentário “Ônibus 174” 
Pode ser acessado em http://www.youtube.com/watch?v=tv55oDw5VJI 
 
Antes: levantar conhecimentos prévios sobre o fato; contextualizar o filme 
Durante: Mediar uma situação na qual os alunos observem a segregação social, a 
desigualdade e a exclusão que recai sob o protagonista. 
Depois: os alunos devem interpretar, analisar e supor uma explicação para os 
acontecimento que precederam o trágico sequestro do ônibus 174 

 

 

 

Quadro para atividade 11: A periferia ganha voz: manifestações culturais e as atuais 

tentativas de inclusão social 
Gênero trabalhado: vídeo-clip, mini-série (episódio)  
 
Minha Alma (A paz que eu não quero) de “O Rappa”. Composição de Falcão / Lauro Farias / 
Marcelo Lobato / Marcelo Yuka / Xandão. Disponível em http://www.vagalume.com.br/o-
rappa/minha-alma-a-paz-que-eu-nao-quero.html 
 
“Nomes de favela”. Composição de Paulo César Pinheiro, gravação de Moyseis Marques, 
disponível em: http://letras.mus.br/moyseis-marques/1505690/ 
 
Eu  só quero é ser feliz (Felicidade). Composição de Juninho Rasta e Katia, disponível em: 
http://letras.mus.br/rap-brasil/564946/ 
 
Periferia é periferia (Racionais MCs. Composição de Edy Rock), disponível em:  
http://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/periferia-e-periferia.html 
 
Episódio 1: Minissérie produzida pela Rede Globo. Cidade dos Homens. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=-CcY4t4yUWY 

 

Quadro para atividade 12: As Olimpíadas, a Copa e a especulação imobiliária acelerando o 

processo histórico de segregação socioespacial no Rio de Janeiro e em São Paulo: passado e 

presente  



 
Gêneros trabalhados: artigo de divulgação científica, documentários 
 
Essa atividade tem como objetivo sintetizar o processo histórico de segregação 
socioespacial e vinculá-lo aos motivos que geraram os protestos que aconteceram em junho 
de 2013. Para isso há um texto didático e um documentário sobre as reformas para as 
Olimpíadas e Copa do Mundo na cidade do Rio de Janeiro. Porém é importante lembrar que 
essas reformas que estão gerando a segregação dos pobres das regiões preteridas para o 
evento não aconteceram somente na cidade do Rio de Janeiro, mas em todas as cidades que 
vão sediar esses eventos. 
Texto disponível em: Revista exposição viagem de campo história / FFLCH – USP (2013) 
 
Documentário: http://www.youtube.com/watch?v=Jt_g3uxa2Qk – A caminho da Copa 
http://www.youtube.com/watch?v=cBTLG9-0ep4 – A verdade sobre os Jogos Olímpicos 

 http://youtu.be/Yzxdu0SXvuM - Copa pra quem? (Itaquera) 
 
O trabalho com o artigo científico pode ser desenvolvido a partir da estratégia de leitura da 
Isabel Sole (antes, durante e depois da leitura). Um dos eixos centrais dessa atividade é a 
identificação e análise do processo histórico de segregação socioespacial suas rupturas e 
continuidade no decorrer do tempo histórico abordado no projeto (final do século XIX até 
os dias atuais). Esse eixo portanto deve ser explorado, pois colaborará com o 
desenvolvimento da “noção de tempo histórico” que é composto também por 
continuidades. 
A atividade também deve ser explorada para que se desenvolva a idéia de “protagonismo 
histórico” dos educandos, pois ao final ela traz a conscientização política e os protestos 
como uma solução para o problema através da participação política ativa. 
Enfim, essa atividade sistematiza e encerra os trabalhos, fazendo a conexão entre passado e 
presente, apresentando em um texto de caráter didático a segregação socioespacial, não 
como um evento, mas como um processo histórico com continuidades que se perpetuam até 
nossos dias. 
 

 

Quadro para atividade 13: Avaliação em sala de aula 

 
A avaliação formal conta com três itens que avaliarão algumas habilidades específicas 
trabalhadas nesse projeto e uma produção, contextualizada, de uma carta a ser enviada ao 
prefeito descrevendo a realidade da comunidade, propondo melhorias e solicitando a 
intervenção da prefeitura. 
 

 

 

Quadro para atividade 14: Conclusão da pesquisa de campo e elaboração da 

reportagem para o jornal mural da escola 
O professor deve conduzir essa atividade a seu critério, podendo fazer uma exposição das 
produções, seminários, etc. Mas é essencial que se faça algum desses eventos, toda a 
pesquisas precisa ter uma finalidade e a comunicação pública dos resultados de uma 



pesquisa é uma dessas finalidades. 
 

 

Avaliação 

 
Produção de uma pesquisa bibliográfica sobre desigualdade social e pesquisa de 

campo; 
Produção de uma reportagem para “Jornal Mural” sobre as desigualdades na 

comunidade; 
Avaliação das habilidades desenvolvidas através de itens; 
Produção de uma carta destinada à prefeitura da cidade sobre a desigualdade e 

segregação social. 
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 Anexos: 

 Excerto de Cidade febril, Sidney Chaloub 



 



 



 



 
 



 A cidade metástasis e o urbanismo inflacionário – Nicolau Svecenko 

 
 



 



 A Revolta da Vacina – Nicolau Svecenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


