
Queridas alunas e queridos alunos,  
 
Minha contribuição para a quarentena de vocês é um compilado de sugestões para ajudar a 
passar por esse período difícil. Sei que alguns têm mais tempo livre que outros, sei que nem 
sempre nessa quarentena queremos ou conseguimos pensar em coisas sérias, mas para 
quando a vontade de cultura e conhecimento bater (porque ela vem, e vai!), aqui vai uma série 
de sugestões de como passar esse tempo com qualidade.  
 
Algumas atividades ajudam a pensar o momento que estamos vivendo, outras atividades são 
mais livres, relacionadas à culturas em geral.  
 
Espero que essas sugestões ajudem vocês! 
 
 
 
Um grande abraço! 
 
Ana Maria 
 



COLÉGIO PEDRO II 

Departamento de Sociologia 

 

 

 

 

 O documentário “The true cost” (2015) é dirigido pelo francês Andrew Morgan 

e gravado em diversos países. Ele aborda os impactos da indústria da moda na sociedade 

contemporânea, focando principalmente lojas denominadas “fastfashion” (padrão de 

produção e consumo que se baseia no uso e descarte rápido de roupas). 

A obra trata as consequências desse circuito de moda e aponta seus efeitos: 

terceirização, barateamento de mão de obra, exploração de trabalhadores e poluição, tudo 

em prol da competitividade naquilo que se chama de “produção globalizada”. 

Aspectos como a publicidade, as marcas e o consumismo também são fortemente 

trabalhados pelo documentário, segundo uma visão crítica quanto ao consumo e a 

produção neste setor. 

Analisando o documentário em questão (disponível na Netflix e também na 

plataforma Dailymotion), sugerimos que você produza um texto com duas páginas, 

obedecendo a seguinte ordem: 

1ª página: responda aos seguintes questionamentos: 

 

• Qual sua impressão geral sobre o documentário? 

• O que mais te chamou a atenção e por quê? 

• Qual a importância de assistir a um documentário como este? 

• Como você acha que a Sociologia pode ajudar a pensar sobre as informações 

mostradas no documentário? 

 

2ª página: Escolha uma cena do documentário e descreva-a brevemente (sugestão: entre 

5 e 8 linhas). Após isso, produza um texto em que você aplique à cena escolhida um ou 

mais conceitos da sociologia apresentados na série anterior, construindo uma análise das 

relações sociais apresentadas. Podem ser trabalhados os modos de produção, a teoria 

marxista, os conceitos que falam sobre precarização do trabalho e também as análises 

sobre trabalho escravo contemporâneo. 

 

Bom trabalho! 

ANÁLISE SOCIOLÓGICA DE DOCUMENTÁRIO 
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Ciências e revoluções 

Um relato de experiência de um trabalho integrado entre Física e Sociologia com 

estudantes de Ensino Médio 

Marcelo Araújo¹ 

Igor Lôbo² 

 
 
Resumo: Este artigo propõe-se a ser um relato de experiência de um trabalho integrado 

entre as disciplinas Física, História e Sociologia, inspirando-se no conceito de 

interdisciplinaridade. Propusemos, pois, uma atividade em grupo a ser confeccionada 

pelos estudantes da 2ª série do Ensino Médio, visando à compreensão, por eles, das 

interfaces existentes entre áreas que reputamos distintas, distantes e, por vezes, 

estanques – não somente para os estudantes, mas para nós mesmos, os docentes. Os 

resultados, a despeito dos problemas de compreensão da proposta e da tendência em 

expressar-se de forma a privilegiar uma ou outra das disciplinas em conjunção, 

mostraram-se satisfatórios, incitando novas empreitadas com este esforço pedagógico. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Trabalho integrado entre Física e Sociologia; Relato de 

experiência; Ciências e revoluções. 

 

Introdução 

 
Em 1959, Charles Percy Snow, físico e romancista inglês, publicou uma obra 

seminal, onde denunciou a já então tradicional e naturalizada separação do que chamou 

de as “duas culturas”: a distância entre as chamadas ciências exatas e humanas. Na 

obra, o autor afirma haver um “bloqueio de comunicação” entre estas dimensões do 

saber, caracterizando um hiato para o conhecimento na sociedade moderna. 

mailto:msaraujo@cp2.g12.br
mailto:igu.lobo@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romancista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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Esse distanciamento provoca, para ele, um “empobrecimento da percepção dos 

intelectuais, tornando-os ignorantes, ou nas ciências naturais ou nas humanidades” 

(Hartmann e Zimmermann, 2007). 

Sem dúvida, tendo em vista o formato dominante de escola e passados mais de 

55 anos, as sociedades atuais não avançaram muito quanto a este aspecto. Ainda são 

separadas, a despeito dos discursos e das tentativas em geral isoladas – e, portanto, 

mal sucedidas – estas duas pontas do saber institucionalizado, de forma a aprofundar 

mais ainda o abismo pedagógico existente entre estas áreas que, à semelhança do 

ditado popular, são como os “dois bicudos que não se beijam”. 

Este artigo propõe-se a ser um relato de experiência acadêmica que envolveu, 

originalmente, três disciplinas: Física, História e Sociologia.1 Apesar de termos nos 

inspirado na ideia de interdisciplinaridade enquanto uma prática cujas narrativas de 

sucesso têm se multiplicado na escola básica, especialmente no nível do Ensino Médio, 

entendemos que a experiência ora compartilhada não se presta exatamente a uma 

atividade interdisciplinar, optando, em seu lugar, pela denominação trabalho integrado, 

tal como será desenvolvido nas linhas que seguem. 

A experiência se materializou em um trabalho em grupo confeccionado pelos 

estudantes, intitulado “Revolução, revoluções: as transformações técnicas, tecnológicas 

e sociais na modernidade”, que se desenrolou em turmas de 2ª série do Ensino Médio 

e visou à compreensão, não somente pelos estudantes, mas também pelos docentes, 

das interfaces existentes entre áreas, consideradas distintas, distantes e, por vezes, 

estanques. 

 
Aproximações e distanciamentos: reflexões sobre interdisciplinaridade e a 
atividade integrada 

 

                                                           
1 Dizemos originalmente pois apesar de o trabalho ter sido realizado pelos docentes das três disciplinas, 

apenas os docentes de Física e Sociologia assinam este texto. 
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No processo de seleção das referências para a construção do contexto teórico-

reflexivo deste artigo, algumas concepções acerca do conceito de interdisciplinaridade 

foram encontradas, reconhecendo ser uma discussão importante para pensar uma 

prática integrada na geração e na gestão do conhecimento escolar. 

Uma forma em particular de ver tal conceito exigiu de nós um posicionamento 

crítico a seu respeito. 

Parece haver uma leitura que, se não é majoritária, tornou-se muito difundida, sobre a 

concepção do que é e de como é praticar a interdisciplinaridade. Para esta leitura, como 

encontramos, mais uma vez, em Hartmann e Zimmermann (op. cit., idem), fazer 

interdisciplinaridade na escola 

 
é mais do que simplesmente promover condições para que o estudante 
estabeleça relações entre informações para construir um saber integrado. 
Ela reúne uma segunda condição, que consiste em estabelecer e manter o 
diálogo entre professores de diferentes disciplinas com o objetivo de 
estabelecer um trabalho integrado entre eles. (grifo nosso) 

 

Acreditamos que as ações – a construção de um saber integrado e o estímulo 

ao diálogo permanente entre colegas docentes de áreas distintas - andam juntas e 

independem, pois, da utilização conceitual da noção de interdisciplinaridade. Trata-se, 

na verdade, de uma postura epistêmica que é acionada sem que se pense que o que 

está sendo feito é a chamada interdisciplinaridade. 

Portanto não é, nesse sentido, necessário teorizar ser ou não esta prática uma 

forma de produzir interdisciplinaridade, pois, pela disposição natural de docentes da 

escola básica em realizá-lo (ainda que de forma descontinuada, como mencionado 

linhas acima), em razão das condições reais do trabalho escolar, integrar seus ofícios e 

conteúdos programáticos apresenta-se mais como uma premente necessidade do que 

como uma escolha. 

Contudo, fazendo uma concessão, se a interdisciplinaridade é, como define Lück 

(1994), o processo que envolve a “integração e o engajamento de educadores, num 
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trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a 

realidade”, então esta perspectiva satisfaz. Isso porque esta forma de conceituar a 

interdisciplinaridade transforma-se em um princípio pedagógico importante para a 

formação dos estudantes, capacitando-os a construírem um conhecimento integrado 

que supere a fragmentação do ensino. 

Pode ser destacado, contudo, como bem adianta Hartmann e Zimmermann, op. 

cit., p. 5), de não “fundir disciplinas”, mas de auxiliar os estudantes a estabelecerem 

ligações de interdependência, de convergência e de complementaridade entre elas. 

Assim, como já apresentado, a caracterização do trabalho como integrado parece servir 

mais do que o rótulo interdisciplinar, posto que conectando os aspectos científicos e 

socioculturais é possível promover condições para uma formação integral do estudante. 

Como bem adianta Fazenda (apud Hartmann e Zimmermann, op. cit., idem), 

coroando o que pensam os autores desse artigo, a integração não é uma síntese 

disciplinar, mas apenas um momento do processo, momento que possibilita chegar a 

“novos questionamentos, [a] novas buscas, para uma mudança na atitude de 

compreender e entender”. 

Na prática que fundamenta este relato, não partimos de nossos conteúdos 

originais para conseguir estabelecer a aproximação entre as áreas que correspondem 

às nossas disciplinas, como esperamos ficar claro na próxima seção, mas buscamos 

identificar uma situação temática que pode ser abordada a partir delas.2 

 

Mostrando que é possível dialogar: as interfaces entre Física e Sociologia 
 
Como foi dito anteriormente, a proposta de trabalho integrado teve por objetivo 

despertar nos estudantes da 2ª série do Ensino Médio a compreensão das interfaces 

                                                           
2 Temos consciência de que muitos autores primam, para estabelecer a aproximação aludida, pela “procura 

[por] identificar [n]uma situação real o que pode ser abordado a partir delas” (Hartmann e Zimmermann, op. 
cit., p. 11). Entretanto, por comportar originalmente a disciplina História, esta “situação real” se fez não pela 
aproximação experimental, empírica, mas sim pelo contraste com o mundo contemporâneo e suas 
estruturas tecnológicas, inclusive as que, de certo modo, nos aprisionam enquanto indivíduos. 
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existentes entre áreas envolvidas. Contudo, como já prenunciado, intentávamos 

demonstrar a artificialidade da divisão dos conhecimentos em áreas separadas entre si. 

Desde o primeiro momento os discentes receberam bem a proposta, que era 

obrigatória e constituiria a nota do trimestre letivo. Afinal, fariam três trabalhos em um 

só, como eles disseram, facilitando-lhes as vidas pela otimização do tempo de estudo. 

Aos poucos, todos, professores e estudantes, perceberam que havia muito mais 

a ser pensado nesta atividade: havia, descobriram, a riqueza da experiência de 

integração e de contato com a diferença, em termos de conteúdos disciplinares. 

Foram construídos 5 blocos temáticos a partir dos conteúdos então ministrados 

nas três disciplinas, de tal forma que pudessem ser feitas conexões e correlações entre 

elas, como segue abaixo. 

Cada bloco possuía um tema específico, sobre o qual cada grupo deveria 

dissertar de modo a fazer as conexões necessárias entre as referidas disciplinas. Em 

razão da autonomia peculiar dos estudantes do campus, o acompanhamento das 

atividades pelos professores envolvidos foi necessária tão somente nas consultas dos 

integrantes quanto a que direções tomar e, especialmente, sobre a relevância e a 

pertinência dos conteúdos que desejavam inserir no blog. 

Nesse caso, os esclarecimentos giravam em torno da existência ou grau de 

intercessão das informações selecionadas para as três disciplinas envolvidas. 

Enfatizou-se, pois, a importância da pesquisa documental sobre os temas 

abordados. 

 

1º Bloco 

Pode-se dizer que, a partir dos séculos 
XVI e XVII, ocorrem transformações 
profundas na forma de organizar a 
política e o Estado nas nações do 
ocidente europeu. Discuta uma delas, 
de modo a localizá-la simultaneamente 
em seu tempo histórico e associá-la com 
a evolução da Física. Dica: não se 

esqueça de trabalhar conceitos 
pertinentes. 
 
2º Bloco 

Novas formas de pensar a ação do 
Estado e os direitos dos indivíduos 
surgem progressivamente na 
modernidade (a partir do século XVI). 
No que se refere à disposição dos 
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poderes de uma nação, disserte sobre 
o teórico, sua proposta e sobre os 
efeitos para a organização do Estado 
brasileiro a partir do século XIX, 
respondendo de que modo essa 
discussão pode se articular com os 
avanços da Revolução Científica a partir 
do referido século. 
 
3º Bloco 

Sabe-se que a noção de direitos é uma 
criação dos últimos duzentos e 
cinquenta anos. Sua aparição coincide, 
nesse movimento, com a própria 
evolução de outras ciências, sejam elas 
humanas ou exatas. Assim, caracterize 
historicamente a escalada dos direitos 
no Ocidente, apresentando uma 
possível aplicação prática na realidade 
social. 
 
4º Bloco 

Apesar de as transformações sociais 
terem via de regra uma face muito 
drástica nos contextos em que ocorrem, 
elas são, na verdade, produto de lentos 
acontecimentos que envolvem múltiplos 
fatores e nisso elas se assemelham aos 
fatores da evolução da Física. Assim, 
elabore uma articulação utilizando-se da 
aplicação dos avanços da Física 
newtoniana e seus impactos em alguma 
instituição social conhecida. 
 
5º Bloco 

O panóptico, ideia utilizada pelo filósofo 
e jurista inglês Jeremy Bentham, teve 
sua formulação associada aos sistemas 
de vigilância para instituições de 
reclusão. A partir do conceito de 
sociedade disciplinar do filósofo francês 
Michel Foucault e/ou do conceito de 
sociedade de controle de Gilles 
Deleuze, discuta suas aplicações na 
sociedade contemporânea, debatendo o 
papel da tecnologia nesse contexto.
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Os estudantes se dividiram em 5 grupos, um referente a cada bloco criado, e, 

após pesquisarem sobre os temas demandados, escreveram um texto referente àquele 

tema. Durante a construção do texto, os professores estiveram disponíveis para dar 

esclarecimentos sobre o trabalho, que teve um prazo de um mês para ser concluído. 

A partir destes comandos, os estudantes puderam perceber, facilitando-lhes o 

processo de pesquisa, como as transformações político-ideológicas, econômicas e 

sociais influenciam as e nas descobertas científicas, e, de igual maneira, no 

desenvolvimento de novas teorias e tecnologias. De igual modo, perceberam, por outro 

lado, que o avanço científico e tecnológico provoca mudanças em uma sociedade. 

Em suma, um dos pontos mais importantes do trabalho seria debater a forte 

conexão entre ciência e sociedade, posto que não existe uma ciência que se desenvolva 

à parte da sociedade, respondendo às suas demandas e interesses, ou mesmo indo em 

um caminho contrário ao da estrutura social vigente, como foi com a Revolução 

Científica iniciada no século XVI. Deste modo, não existe sociedade que não dialogue 

com as descobertas científicas e avanços tecnológicos no seu entorno. 

Isto posto, resta dizer que as pesquisas deveriam resultar na montagem, por 

cada grupo, de um blog aberto e acessível contendo textos, imagens, vídeos e 

referências devidamente apontadas. Esse formato permitia, acreditamos, a existência 

de uma investigação desenvolvida de forma conjunta pelos membros do grupo e um 

debate interno. 

Após a divulgação dos links de acesso aos blogs, foram feitas avaliações, ora 

conjuntas ora separadas pelos professores, em razão da especificidade dos seus 

conceitos, levando em conta a obediência ao que foi requisitado em cada bloco, com o 

aprofundamento dado em cada disciplina e com a integração entre as três disciplinas. 

Cada professor fez os apontamentos referentes a sua disciplina que achou necessários, 

conversando com os outros colegas sobre o quão integrado estava cada trabalho. 
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A atividade foi aplicada em 3 turmas, que é o número total de turmas da série no 

turno da tarde. Porém, neste relato, escolhemos apenas uma delas, a 2204. Esta turma 

foi escolhida pois obteve resultados consideravelmente positivos em alguns grupos e 

nem tanto – ou, poder-se-ia dizer, negativos - em outros, possibilitando uma análise 

mais plural da experiência. 

Percebemos que nesse contexto de (tentativa de) integração entre Física, 

História e Sociologia parece ser mais fácil para os estudantes conectarem os conteúdos 

da Sociologia aos da História e deixar os da Física um tanto separados, talvez como 

reflexo da já criticada separação entre as ciências humanas e sociais e as ciências 

naturais. 

Dessa forma, em uma tentativa de tratar das três disciplinas, tomando como 

pressuposto uma maior proximidade entre Sociologia e História, a Física acabou sendo 

“deixada de lado” ou empobrecida na maioria dos trabalhos. 

No Bloco 1, cujo trabalho teve o título Transformações políticas e sociais dos 

séculos XVI e XVII, as menções à Física são quase nulas, com apenas algumas 

informações sobre os desenvolvimentos desta ciência aparentemente desconexos com 

o resto do texto, apenas como exemplos (e justificativa) da afirmação de que o 

Renascimento teria levado à Revolução Científica. Em outra situação, no Bloco 2, 

intitulado Teoria dos Três Poderes, a Física aparece como pequenos apontamentos; 

como “informações extras”, frente ao tema do bloco. 

Passagens do texto como “também é de extrema importância ressaltar o 

movimento conhecido como Revolução Científica, que permitiu uma nova visão da 

política e [das] ciências” mostram, como na transcrição abaixo, a Física como um “algo 

a mais”, mas não como parte do tema tratado. 

Outros pensadores como Tycho Brahe (1546-1601) e Johannes Kepler 
(1571-1630), que obtiveram avanços em estudos astronômicos, como a 
análise das órbitas dos planetas do redor do Sol, René Descartes (1596-
1650) e a famosa frase “Penso, logo existo”, de corrente racionalista, 
permitiram aos pensadores póstumos (sic) novas formas de viver em 
sociedade e compreendê-la, e isso é fundamental para o nascimento da 
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Teoria dos Três Poderes de Montesquieu, que surgiu em meio a um mundo 
próspero a novas formas de pensar o Estado. 

 

Por outro lado, o Bloco 4, intitulado A Física Newtoniana e seus Impactos e 

Inserções na Sociedade, partiu da Física como uma forma de buscar a conexão com as 

demais disciplinas. O texto inicia-se com a afirmação de que as transformações sociais 

estão, muitas das vezes, “ligadas intimamente ao progresso das ciências. Evoluções na 

ciência tem (sic) um grande poder de impacto nas instituições sociais, assim como elas 

também o tem (sic) no meio cientifico”. Assim, trabalharam a importância e as 

consequências da física newtoniana. No momento, porém, de aproximarem a Sociologia 

e a História, os conhecimentos pareceram segregados. 

Primeiro, foram feitas conexões entre termos presentes na Física, tais como 

movimento, trabalho e leis, e seus contrapontos na Sociologia, o que em si é didático e 

interessante. Contudo, os estudantes falharam em progredir nesse debate e 

defenderem, ou não, a afirmação supracitada (de que as transformações sociais estão 

muitas vezes intimamente ligadas ao progresso das ciências, assim como suas 

evoluções têm um grande poder de impacto nas instituições sociais e no meio cientifico). 

No que tange à História, mencionaram “Newton e as revoluções”, mas isso foi 

realizado somente em uma seção separada do resto do texto. Resumidamente, fez-se, 

quanto ao pensamento newtoniano, conexões entre conceitos na Física e na Sociologia 

e sobre as correlações históricas entre a Revolução Científica, com Newton, e as 

revoluções sociais, mas pecou-se em unir as três partes de um mesmo trabalho. O 

trabalho integrado transformou-se em conexões separadas. 

O Bloco 5, intitulado O Panóptico e os Conceitos de Foucault e Deleuze, não 

deixa nada a desejar no que se refere à integração entre Sociologia e História. A Física, 

por outro lado, aparece quase que apenas como “exemplo de tecnologia que penetrou 

nas sociedades, mudou a forma das pessoas viverem e possibilitou a globalização das 

relações”, quando eles citam a internet. Ainda assim, esse trabalho é um tanto mais 
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aprofundado que o Bloco 1 – que também traz a Física como exemplo – por conseguir 

mostrar que 

através dessas tecnologias que classes possuintes (sic) do poder garantem 
a permanência da sociedade na forma que se encontra na época atual, sem 
a necessidade anterior de agressão ou aprisionamento, sendo uma 
dominação muito mais sutil, por conseguinte. 

 

Ressaltam ainda a importância da internet no controle e manipulação de 

consumidores, “desde a divulgação da moda e dos bens de consumo” até as “táticas de 

influência via mídia”, e, por fim, “a aquisição de maneira imprudente por parte do 

usuário”. Segundo eles, esta “forma de manipulação sempre esteve presente, o que 

comprova a teoria proposta por Deleuze”. 

Esse bloco foi talvez o mais competente em fazer de facto uma integração entre 

as disciplinas, unindo os conceitos de Deleuze e Foucault às transformações históricas, 

bem como mostrando como as tecnologias influenciam e são influenciadas pela 

sociedade e pelo contexto histórico. Faltou avançar na explicação do funcionamento da 

internet, já que foi a tecnologia usada como fundamento para as argumentações, sob o 

olhar da Física, podendo trabalhar conceitos como corrente elétrica e ondas 

eletromagnéticas, ou fazer um breve relato sobre a Física quântica e seu impacto na 

construção de smartphones, por exemplo (Mion et al. 2001, p. 192) 

Deixamos, por último, o Bloco 3, intitulado Revolução Científica, Iluminismo e 

Conquista de Direitos. Isto porque pudemos perceber, pela forma como o texto foi 

construído, somado ao fato de o trabalho não possuir fontes ou referências quaisquer, 

que ele teve, de forma integral, parcial ou adaptada, copiadas passagens de uma série 

de sites, sem a devida e correta menção à origem dos trechos. 

Assim, resolvemos, a priori, dar nota zero a este trabalho. Entretanto, numa 

atitude pedagogicamente refletida, os três professores envolvidos decidiram discutir 

com os integrantes deste grupo sobre os perigos e consequências acadêmicas e 

profissionais, mas sobretudo para a formação humana, desta apropriação indevida. 
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Assim, acordamos, após dialogar sobre o ocorrido, em permitir que o trabalho fosse 

refeito, desta vez valendo a metade da nota máxima original. 

Esta postura, pedagogicamente sustentada, repousa no crédito dado aos 

estudantes quando argumentam que o erro, reconhecido como grave, não foi produzido 

por má-fé e sim por ingenuidade, desinformação ou imaturidade acadêmica. Mas 

repousou, acima de tudo, na forte crença na positividade da educação pelo diálogo e 

não pela punição, sendo, portanto, infinitamente mais benéfico enquanto aprendizado. 

 

Algumas Considerações 
 

É fato que os educadores têm responsabilidade em promover um ensino 

organicamente integrado para que os estudantes adquiram as habilidades de investigar, 

compreender, comunicar e, principalmente, relacionar o que aprendem a partir do seu 

contexto social e cultural. 

Porém, sabe-se também, como propugnam, desde 2002, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que a integração de conhecimentos 

disciplinares e o desenvolvimento de competências neste nível do processo educativo 

não exige necessariamente a realização de projetos interdisciplinares nos quais 

diferentes disciplinas tratem ao mesmo tempo de temas afins.3 

Entretanto, a certeza de que cada educador pode compreender melhor o ponto 

de vista do outro através do diálogo e da busca por conexões entre os objetos de 

conhecimento das disciplinas nos animou para a realização deste relato de experiência, 

bem como, antes, da proposição e implementação do trabalho entre estudantes. 

As noções de poder, política e ética expressas na pesquisa sobre ciência e 

revoluções ao longo da evolução do conhecimento humano mostraram-se fatores caros 

ao conhecimento sociológico. Aparentes nas associações promovidas pelos estudantes 

                                                           
3 Isto porque, só para mencionar o que consta nos PCN, página 17, é possível ao professor de uma 

disciplina “desenvolver temáticas com uma perspectiva inter-áreas sem a necessidade de fazer um acordo 
interdisciplinar com outro(s) colega(s)”. 
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no ato de integrar os conhecimentos, elas serviram como um cimento (a ética, no caso, 

no episódio do plágio) que uniram a Sociologia à Física, denunciando positivamente 

suas múltiplas possibilidades de aproximação, mas que as de “repulsão” (Alves-Mazzotti 

e Gewandsznajder, 2004). 

Afinal, estabelecer elos entre as disciplinas exige ter conhecimento sobre 

fenômenos e/ou fatos que dizem respeito a outras disciplinas. E, para superar a lacuna 

de uma formação inicial em uma área específica, aprendemos uns com os outros e 

estudamos os objetos de conhecimento de outras disciplinas, deixando de lado a atitude 

de “quem sabe muito a respeito de um ramo do saber” e admitindo que esse saber, 

sozinho, “não responde às necessidades educacionais atuais”, como nos ensinam 

Hartmann e Zimmermann (op. cit., p. 10) 

Assim, mesmo considerando as distinções difíceis de contornar entre as 

disciplinas (o que fez os estudantes penderem para um ou para outro lado a forma de 

exprimir conhecimentos, das associações entre os conhecimentos mobilizados pela 

integração a que visava o trabalho) e a delicada ocorrência de plágio e de como solvê-

lo pedagógica e eticamente, a satisfação de produzir um resultado positivo na percepção 

dos estudantes quanto à, como dissemos acima, artificialidade da separação estanque 

entre as abordagens disciplinares do conhecimento, vale não somente o relato, mas, 

quem sabe, a continuidade da experiência de ultrapassar fronteiras e ousar o incomum. 
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Jornal impresso e indústria cultural 

 
A indústria cultural é um conjunto de empresas vinculadas a certos grupos sociais cuja 

função é “produzir” cultura. Ela está no cerne da criação da cultura de massa, a qual pode 

ser tradicionalmente explicada por aquela que é produzida para a massa, e não por ela. Os 

meios de comunicação de massa, como a TV, o rádio, o jornal impresso e a internet são os 

principais veículos divulgadores dessa cultura. 

Nesse sentido, a proposta objetiva construir uma análise das capas de jornais de 

grande circulação no Rio de Janeiro, como O Globo, O Dia, Extra e Meia Hora. Pode-se 

escolher duas capas, sendo uma de cada jornal, que tenham circulado no mesmo dia, no 

ano de 2019. A partir daí, devem atentar aos seguintes pontos: 

 

• Qual a manchete1 em cada jornal? Elas se repetem ou são diferentes? 

• Quais os tipos de imagens escolhidas para as notícias? 

• Para que público cada jornal se dedica, considerando o conteúdo apresentado 

(imagens, tipos de notícias e linguagem)? 

 

Além disso, recomenda-se, para efeito de fixação dos dados produzidos, fazer: 

 

• resumo dos principais conteúdos (Ex: Política; Futebol) em destaque nas capas, 

atentando para quais se repetem e quais não se repetem em todos os jornais; 

• uma reflexão sobre como essa experiência serviu para a compreensão da ideia de 

cultura de massa, apresentada no tópico 6 - Indústria cultural e meios de 

comunicação de massa, do capítulo 3 do seu livro didático. 

 

Caso não tenha acesso aos jornais no formato impresso, indica-se a opção do site 

<https://www.vercapas.com.br/#jornais>, que possui um acervo de capas de jornais. 

 

Bom trabalho! 

 
1 Manchete é a notícia com maior destaque na capa. Geralmente possui a maior letra e fica no topo 

ou no centro da folha. 

https://www.vercapas.com.br/#jornais
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Slam (Batalha de Poesia) 

 

O Slam é uma batalha de poesia que se propõe a ser uma forma de intervenção artística. 

Objetiva trazer, através de narrativas poéticas, abordagens que questionem as ideias hegemônicas 

vigentes na sociedade. 

Cada poeta/poetisa tem até 3 (três) minutos para fazer a sua intervenção, considerando 3 

requisitos: autoria própria, não utilização de música de base ou de instrumento musical ou não 

utilização de adereço cênico. 

Nesse sentido, propõe-se a realização, com seus colegas de classe e através de live do 

instagram, de um slam para praticar o entendimento dos conceitos de hegemonia e contra-

hegemonia, do filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937). 

Para isso, vocês se dividirão em quantos grupos desejarem (a sugestão é de que tenham de 3 

a 4 componentes cada grupo). Cada grupo se responsabilizará por uma temática, dentre as abaixo 

citadas. A realização da poesia, porém, é individual. Exemplo: 

 

Grupo 1 - Tema: Fake News. Cada membro dessa equipe construirá individualmente sua poesia. 

 

Cada grupo deverá escolher um tema e este não pode se repetir. São sugeridos os seguintes: 

Meios de comunicação de massa; Fake news; Redes sociais; Indústria cultural; Ideologia; 

Representatividade e Opressões. 

A batalha será realizada por grupo temático e outro grupo (previamente escolhido) atribuirá 

uma pontuação para a apresentação. Esta apresentação será realizada com a leitura dramatizada 

ou estilizada da poesia (isto é, não é obrigatório sabê-la “de cór”). Vale ressaltar que o principal 

foco da atividade não é a competição, mas sim exercer novas formas de se comunicar. 

Podem procurar vídeos sobre o tema no youtube para servir como inspiração. Ex: Slam das 

Minas e Slam Resistência. 

 

Bom trabalho!!! 
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Bom trabalho!!! 



Paul Singer e Lúcio Kowarick: subproletariado, espoliação urbana e a 

desigualdade brasileira 

 

O cortiço... constitui a expressão dos contrastes, a teimosia dos usos 

“indevidos” dos espaços. 

(BARREIRA, 2010) 

 

Quem é quem 

 

Nascido na Áustria em 1932, Paul Singer faz parte de uma família de pequenos 

comerciantes judeus. Tendo seu país natal sido anexado ao território alemão em 1938 (o 

que dá início à perseguição aos judeus), chega, dois anos depois, em São Paulo, onde 

tinha parentes. 

Inicia sua carreira profissional como metalúrgico, integrando e dirigindo desde 

cedo o sindicato da categoria - chegando, inclusive, a liderar, em 1953, a histórica greve 

dos 300 mil, que paralisou a indústria paulistana por mais de um mês. Estudante de 

Economia, filia-se ao Partido Socialista Brasileiro, onde passa a militar. 

Em 1960 inicia sua carreira de professor na Universidade de São Paulo. Porém, 

em 1968, seus direitos políticos são cassados pelo Ato Institucional nº 5. No ano 

seguinte, é aposentado compulsoriamente, em razão de suas atividades políticas de 

crítica e resistência ao Regime Militar de então. 

A partir de 1979, quando retorna à atividade docente na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, torna-se membro fundador do Partido dos Trabalhadores (1980). 

Anos depois, assume cargos na administração pública, especialmente nos governos dos 

presidentes Lula e Dilma Rousseff. Em razão de seu protagonismo no estudo e 

dinamização da Economia Solidária, torna-se titular da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), implementada por ele no Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

 

 

 

 

 

Para saber... 

A Teoria da Marginalidade e da Dependência surge na década de 1960 para repensar o 

modelo desenvolvido pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). Com 

um método analítico mais sofisticado, esta teoria ofereceu uma alternativa de 

interpretação da dinâmica social na região, bem como suplantou o estagnacionismo 

abraçado pelos remanescentes do nacional-desenvolvimentismo. Deste modo, essa 

perspectiva teórica transformou-se na crítica mais consistente ao desenvolvimento 

autoritário, ao qual países como Brasil começaram a aderir a partir de 1964. 



Lúcio Kowarick é tido como um dos mais importantes intelectuais brasileiros de 

esquerda da atualidade. Lecionando na USP desde 1970, foi um destacado pensador no 

acalorado debate sobre marginalidade e dependência, no correr da década de 1970, ao 

lado de intelectuais como Fernando Henrique Cardoso
1
, Francisco de Oliveira e do 

próprio Paul Singer, dentre outros.  

De trajetória fundamentalmente acadêmica, a perspectiva do urbano é sua 

contribuição mais decisiva. Isso porque, numa época em que o terreno teórico sobre 

urbanização, pobreza e exclusão social ainda estava sendo desbravado, tanto no Brasil 

quanto na América Latina, Kowarick notabilizou-se no debate sobre as precárias 

condições de vida das classes trabalhadoras nas grandes cidades do capitalismo 

periférico.  

O autor também dedicou atenção, ao longo de sua obra, à análise dos movimentos 

sociais e os desafios inerentes à ação coletiva, com o foco sempre voltado para as 

mobilizações populares que lutam por melhores condições de vida no espaço de 

moradia.  

Marxismo e economia 

 

Nossos dois autores são marxistas (Paul Singer chegou a participar, em 1959, da 

fundação da Polop) e se posicionam de forma radicalmente crítica ao sistema 

capitalista. Esse sistema é por eles classificado como perverso no que tange a sua 

aliança com o Estado (tido como um órgão de classe), bem como às características 

socioeconômicas excludentes e concentradoras de renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne aos estudos e escritos especificamente urbanos, poder-se-ia dizer 

que apenas Lúcio Kowarick manteve uma produtividade regular. A produção acadêmica 

                                                           
1
 Fernando Henrique Cardoso escreveu, inclusive, o prefácio de A espoliação Urbana, uma das mais 

famosas obras de Kowarick e da qual falarei neste capítulo. 

Para saber... 

Polop, Organização Revolucionária Marxista Política Operária. Com raízes na 

Juventude Socialista do PSB, seus integrantes eram simpati-zantes de Rosa Luxemburgo, 

alguns trotskistas e dissidentes do PCB. Em 1964, tentou articular uma guerrilha contra o 

regime militar, que foi abortada ainda na fase de planejamento, pelo Centro de 

Informações da Marinha (Cenimar). O projeto deu origem, em 1967, à chamada 

Guerrilha do Caparaó, liderada por militantes do Movimento Nacionalista 

Revolucionário (MNR). 



de Paul Singer não deixa de apontar para as questões que tangenciam a cidade como 

cenário par excellence – de fato, ela também cumpre esse papel. No entanto, suas ati-

vidades político-administrativas fizeram com que, para além da já aludida geração de 

conhecimento acadêmico, tornasse mais rarefeita essa produção.  

Vale registrar que ambos os autores são profundamente influenciados por Manuel 

Castells, um dos principais intérpretes da “questão urbana”.
2
 Na obra Imperialismo y 

urbanizacion en América Latina, Kowarick divide a autoria do artigo “O 

desenvolvimento de São Paulo: cultura e participação” com os sociólogos Candido 

Ferreira de Camargo e Fernando Henrique Cardoso.  

Esse artigo, que centra sua reflexão sobre a cidade de São Paulo, reitera a crença 

do próprio Castells, segundo a qual organizações de novo tipo, eminentemente 

territoriais, emergirão quase que de forma salvadora, restituindo a substância política 

perdida da cidade.  

Singer, contudo, tem uma opinião diferente da do organizador da obra. Para ele, a 

ideia de marginalidade dos trabalhadores urbanos não especializados (especialmente os 

migrantes), diretamente associada à nova fase de dominação imperialista e monopolista 

na América Latina, opera uma teoria de classes específica (distinta da formulação 

marxista convencional), pois introduz uma estratificação social nova, “os marginais”. 

Para Singer, a apresentação de dois polos de trabalhadores/cidadãos urbanos, o 

integrado e o marginal, acaba reeditando, com vocabulário novo, as explicações 

convencionais sobre a cisão entre arcaico e moderno, rural e urbano etc. Ao mesmo 

tempo, deixa de investigar as características do nexo distintivo da fase urbano-industrial 

já manifesta nos anos 1970: entre a expansão do capital monopolista e o 

aprofundamento da dependência. 

Essa visão diferenciada de um brasileiro sobre a realidade latino-americana e 

brasileira já marcam a especificidade da Sociologia Urbana produzida aqui: existia a 

vinculação aos postulados conceituais e teóricos vindos do exterior, mas não a cópia 

inadequada de suas interpretações. 

Partindo dessa constatação da autonomia interpretativa de Paul Singer e Lúcio 

Kowarick, é importante mencionar que obras específicas de sua autoria podem nos 

guiar. Para o caso de Singer, utilizo-me do seu Economia Política da Urbanização 

                                                           
2
 Castells organizou um livro sobre a urbanização na América Latina, em 1973, de que participam, entre 

outros, Singer e Kowarick. A obra, que se tornou um marco para a nascente crítica marxista sobre o tema, 

se dedica ao entendimento da nova “cultura urbana” em um continente em urbanização acelerada. 



(1973), considerado um dos mais importantes de sua produção e do tema da Sociologia 

Urbana no Brasil; para Lúcio Kowarick que, como vimos, produziu mais intensamente 

sobre o tema específico do urbano, usarei A espoliação urbana (1979), Escritos urbanos 

(2000) e Viver em risco (2009).  

A Sociologia e o urbano como tema: Paul Singer e a economia política da urbanização 

 

Em termos bem preliminares, para Paul Singer a existência da cidade pressupõe 

uma participação diferenciada dos homens no processo de produção e de distribuição, 

ou seja, uma sociedade de classes. Assim, a origem da cidade confunde-se, portanto, 

com a origem da sociedade de classes, a qual, no entanto, a precede historicamente. 

Desse modo, tendências à aglomeração industrial, que acarretam no surgimento e 

na expansão dos núcleos urbanos, explicam-se, basicamente, pela necessidade de 

economizar custos de transporte. 

Essa evidência parece justificar o título do livro (Economia Política da 

Urbanização), já que a “ordem” e os “avessos” da cidade tratam de um conjunto de 

concepções que identificam nela o lugar da realização do capital industrial, da 

constituição das bases econômicas da classe operária e das classes dominantes 

configuradas como burguesas.
3
 

O debate que Singer trava com os argumentos dependentistas de Manuel Castells 

(bem como do destacado sociólogo peruano Aníbal Quijano, coorganizador da obra 

Imperialismo y urbanizacion en América Latina). 

Na leitura de Paul Singer, Castells (e Quijano) trataram o capitalismo nacional dos 

países da América Latina como produtor de uma urbanização equilibrada. Ainda assim, 

a penetração do capital estrangeiro perverteu esse equilíbrio.  

Desse modo, a urbanização, que não era excessiva, passou a ser. Se antes a 

população que migrava para cidade era integrada social e economicamente, passou, 

agora, a cair na marginalidade.  

                                                           
3
 No contexto brasileiro, classes que, na época em que o livro foi publicado, se ainda não eram modernas, 

deveriam tornar-se agentes e atores do processo de transformação e de mudança social. 



Para Singer, há uma defesa de Castells do capitalismo como produtor das 

distorções. Em seu entendimento, é óbvio que o capitalismo produz distorções. Porém, é 

mais que isso.  

Fundamentando-se, para elaborar sua crítica, no método marxista de análise da 

sociedade moderna (em que toda investigação precisa começar do real, do concreto, das 

categorias mais simples para as mais abstratas), não é adequado cogitar que a 

urbanização foi sumamente determinada pela dependência. Desse modo – e aí está sua 

crítica – partir de totalidades como população, nação ou Estado – ou “capitalismo 

nacional”, como utilizado por Castells –, pode produzir uma visão muito caótica do 

todo.  

Castells, de acordo com Paul Singer, acabou caindo na armadilha que Marx 

negava, qual seja, começar sempre por uma totalidade mais abstrata como divisão 

internacional do trabalho, partindo, assim, da consequência e não da causa.  

A posição de Singer, baseando-se na hierarquia das relações no quadro da 

sociedade moderna, é de que as relações “campo-cidade” são categorias mais simples 

do que a “divisão internacional do trabalho”, disparada por Castells. 

O “enfoque globalizador” de Paul Singer, ou seja, a busca por uma economia 

política da urbanização, como afirma Sampaio (2011, p. 51), não é reproduzido 

enquanto ferramenta analítica por Kowarick. Quer dizer, esse autor, como afirmei, toma 

a cidade de São Paulo como cenário para denunciar as mazelas – o que não significa 

afirmar, obviamente, que suas concepções e análises não tenham um alcance que vai 

muito além. Afinal, trata-se da maior cidade da América Latina!  

Como se vê, a sociologia urbana brasileira, que, nas décadas de 1960 e 1970, 

convivia com os estudos voltados para a questão agrária, teve um largo protagonismo na 

década de 1980.  

Metrópole e subdesenvolvimento industrial 

 

O sociólogo Lúcio Kowarick, um dos responsáveis por esse protagonismo da 

temática urbana, preocupou-se, inicialmente, com a equação trabalho versus moradia, 

fator identificado como uma das demandas mais urgentes das classes populares.  

Aliás, dois temas polarizavam a atenção desse autor: o crescimento das 

metrópoles com efeitos sobre os mecanismos de segregação social e política e o registro 



analítico das formas coletivas de organização pela conquista da moradia e outros bens 

de consumo coletivo.  

Em razão de seu trabalho mais prolongado com o tema do urbano, Kowarick é 

quem melhor aprecia a formulação da cidade como unidade de reprodução social e de 

consumo coletivo para a nossa situação histórica. Pobreza e expansão urbanas, em sua 

feição social e política, constituem um fio analítico por meio do qual o autor interpreta 

características peculiares à cidade.
4
 

Kowarick não se restringe ao marxismo, desde seus escritos dos anos 1990. Ao 

contrário, renovou suas formulações na tentativa de pensar a atuação social de 

segmentos populares para além das práticas concernentes ao mundo do trabalho.  

Na produção de conhecimento sobre as diferentes formas de exclusão da questão 

urbana, Lúcio Kowarick repousa seu interesse nos processos de redemocratização da 

sociedade. Com isso, foca em diversas experiências e construções de identidade dos 

grupos populares em sua mobilização e reivindicação por cidadania.  

A mobilização, ou o tema dos movimentos sociais, das classes menos favorecidas 

no tocante aos aspectos da sociabilidade e da subjetividade, toma um lugar de destaque 

nas obras mais recentes de Kowarick. Isso porque, como afirma Durham (1988, p. 174), 

a  

 

[...] sociabilidade local distingue essa população das camadas mais 

abastadas. Para estas, as distâncias são eliminadas pelo automóvel e 

pelo telefone e a sociabilidade se exerce entre parentes e amigos 

dispersos pela cidade. A casa ou o apartamento, isolados e 

autossuficientes, limitam um espaço social que não é complementado 

pela vizinhança. Na periferia, ao contrário, a vizinhança e o bairro 

constituem locais privilegiados para a formação de redes de 

sociabilidade.  

 

Kowarick pensa dessa forma porque percebe em trabalhos de cunho mais 

etnográfico a existência de redes de apoio domésticas, seja por meio do trabalho em 

casas de classe média, seja pelas formas de solidariedade ainda vigentes em bairros 

periféricos. E ambas permitem um patamar de reprodução das classes populares dentro 

de um mínimo necessário.  

                                                           
4
 No caso de São Paulo, entendida como metrópole do subdesenvolvimento industrializado, as teorias de 

Kowarick percorrem, na história da cidade, as crises de moradia, as periferias, as greves, o espaço político 

do sindicato e os movimentos de reivindicação urbana. 



Desse modo, a “periferia” se mostra não só como lugar de ausências ou carências, 

mas como aglomerado dotado de sociabilidades intensas. 

Há, também, nas obras mais recentes de Lúcio Kowarick, uma renovação teórica 

que diminui o viés marxista-estruturalista (refiro-me especialmente ao livro Viver em 

risco, de 2009). Nele, aparece a influência do historiador marxista inglês E. P. 

Thompson (1987), que advoga, fundamentado na noção de experiência, pelo caráter não 

determinista dos movimentos sociais.  

Para esse autor (1987, p. 403), “o fazer-se da classe social não supunha um 

destino político [fixo e imutável], mas a construção permanente da luta tecida no chão 

da história”. Assim, recompor trajetórias de segmentos sociais que não se definiam 

somente por posições objetivas ocupadas na estrutura produtiva, mas com base em uma 

identidade de interesses historicamente construída, substitui uma definição prévia do 

sentido a ser conferido às lutas sociais, presente em postulações marxistas mais 

convencionais.  

Priorizar a análise sobre as classes trabalhadoras a partir de seu agir cotidiano 

possibilita perceber a ideologia gestada no plano concreto dos acontecimentos. Dessa 

forma, uma reflexão de caráter mais epistemológico, nas palavras de Barreira (2010, p. 

154),  

critica as análises que reforçam a ideia de uma estrutura social sem 

sujeitos ou de uma ordem portadora de indivíduos liberados de 

constrangimentos estruturais, comuns a muitos dos estudos que 

sucederam as interpretações sociológicas sobre os movimentos 

sociais. 

 

Flexibilizando a noção determinista que caracteriza o marxismo clássico como, 

por exemplo, na sempre célebre frase “o econômico em última instância” (OLIVEIRA, 

2005, p. 146), Kowarick apropria-se, como passaram a fazer muitos autores brasileiros, 

da noção de “experiência”, que serviu de crítica ao desgastado conceito de “consciência 

de classe”.  

Por “experiência” compreende não mais as grandes estruturas, corolários do 

marxismo tradicional, mas sim, no que concerne aos movimentos sociais pelos quais se 

interessava, os micromovimentos, vistos como complementares aos movimentos tra-

dicionais, como os dos partidos políticos e dos sindicatos.  



Subproletariado, espoliação e desigualdades 

 

As noções desse subtítulo, respectivamente de Paul Singer e de Lúcio Kowarick, 

estão no próprio título do capítulo. Entretanto, no caso da palavra subproletariado, há 

uma mistura com as demais discussões de Paul Singer já vistas até aqui e, por isso, 

talvez não demandasse um debate mais especificado. Contudo, algumas linhas a seu 

respeito podem ser apropriadas.  

A noção de subproletariado está diretamente ligada à condição do cidadão 

trabalhador nos espaços urbanos capitalistas. Porém, não se restringindo apenas ao 

mundo do trabalho, ela se imiscui ao próprio ser do trabalhador, uma vez que lhe 

qualifica social, psicológica e politicamente.
5
 

Singer não se utiliza da noção de lumpen proletariado, já consagrada pela teoria 

clássica. Para ele, os contingentes de trabalhadores não especializados que comporiam 

esse grupo social, especialmente os migrantes, dinamizam o exército de subempregados 

e daqueles que “não participam criativamente da produção”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Portanto, Singer usa como critério a participação no mercado de trabalho e o 

sistema de carências, não diferindo, neste último ponto, de Lúcio Kowarick.  

Na cidade, devido ao seu padrão similar de renda e consumo, os integrantes do 

subproletariado tendem a ocupar os mesmos espaços segregados: as “favelas”.
6
 

Esses subempregados formam, na sociedade corrente, uma subclasse, tendo em 

comum a instabilidade, a irregularidade e a precariedade. Ocupam, no mundo do 

trabalho, posições no setor terciário, em serviços subalternos e informais.  

                                                           
5
 Vale lembrar que para o pensamento marxista mais ortodoxo a dimensão trabalho é fundante e 

condicionadora da dimensão do próprio ser. 
6
 Na época da publicação de Economia política da urbanização, livro em que me baseio, ainda não 

existia, no cenário acadêmico, o conceito de periferia. 

Para saber... 

Lumpen proletariado, termo inspirado no original em alemão, qualifica, em linhas 

gerais, as frações miseráveis do proletariado. Introdu-zido por Karl Marx e Friedrich 

Engels em A Ideologia alemã (1845), o vocábulo aponta para as condições de vida, de 

consciência política e de classe dos trabalhadores, que são, por isso, suscetíveis de servir 

aos interesses da burguesia. 



Diferentemente do crescimento do terciário avançado dos países centrais, ligado 

ao setor financeiro e de serviços corporativos, o terciário no Brasil incharia 

desproporcionalmente em relação à indústria.  

Voltando, brevemente, à discordância entre Singer e Castells, exposta linhas 

acima, Singer renova sua crítica a Castells quanto a natureza da existência desse 

subproletariado. Isto porque, para Castells, esse grupo comporia um segmento 

marginalizado da acumulação capitalista. Isso significa dizer, na terminologia dos anos 

1970, que esses, em comparação com indivíduos em situação equivalente nos países 

centrais, são “marginais”, em oposição àqueles, designados como “integrados”.  

Singer, concordando com Cardoso (2009 apud ARANTES, 2009, p. 106), critica a 

classificação desse “polo” como marginal (tido não como setor à parte, que o conceito 

de marginalidade se não afirma faz, pelo menos, supor). Para ele, esse polo teria, ao 

contrário, a força de um elemento funcionalista, sendo uma “alavanca” da própria 

acumulação capitalista, ao colaborar para rebaixar permanentemente o custo de 

reprodução da força de trabalho.  

O debate sobre marginalidade e seus desdobramentos urbanos estão na origem das 

formulações mais ou menos críticas que os intelectuais paulistas farão sobre nosso 

processo de urbanização. Ele revela a direção do olhar para a compreensão do 

“fenômeno urbano”: quem são os trabalhadores e migrantes que se dirigem às cidades 

em crescimento acelerado, o lugar que nelas ocupam e o papel econômico e político que 

lá cumprem. 

Se, de fato, o subdesenvolvimento gera uma condição peculiar de reprodução da 

força de trabalho, em oposição àquela que ocorria nos Estados de Bem-Estar Social 

(Welfare State), isso se dá porque a acumulação do capital se processa mediante a 

exploração extensiva de trabalhadores pouco qualificados (como na construção civil, na 

agricultura, no comércio, serviços pessoais e certas indústrias como a de roupas e 

alimentos).  

Porém, para o marxismo de Paul Singer, esse contingente não é indecifrável como 

classe social, seja como substitutos ou como irmãos pobres do velho proletariado, uma 



vez que há um lugar correspondente no mundo do trabalho para eles: são subproletários. 

Por fim, o que é aparentemente marginal se mostra, na verdade, totalmente inclusivo.  

Por espoliação urbana, Lúcio Kowarick (1979) define  

 

[...] o somatório de extorsões que se operam através da inexistência ou 

precariedade de serviços de consumo coletivo, apresentados como 

socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência, e que 

agudizam ainda mais a dilapidação realizada no âmbito das relações 

de trabalho.  

 

Pretendendo qualificar a expulsão dos pobres para as periferias, decorrente da 

combinação de crescimento e pauperização, o interesse de Kowarick está na 

caracterização, justamente, da inviabilidade das formas de consumo coletivo na periferia 

do capitalismo, comparativamente às políticas públicas dos Estados de Bem-Estar 

Social. O urbano, aqui, é a negação da reprodução da força de trabalho em patamares 

aceitáveis. É, pois, sua dilapidação permanente de forma espoliativa. 

Os contingentes espoliados na cidade capitalista (favelados em especial), nas 

palavras do autor, estão despojados dos direitos mínimos de vida digna, sem cidadania, 

excluídos dos benefícios urbanos.  

Abarcando “formas de extorsão instituídas no âmbito do trabalho”, mas também 

em “espaços outros de moradia, transporte e demais situações necessárias à 

sobrevivência dos indivíduos nas grandes metrópoles” (KOWARIK, 1979, p. 83), a 

espoliação urbana indica a existência de privações ou carências que parecem dispersas 

ou casuais, mas que se constituem, segundo ele, no motor da propagação e da 

dominação do sistema capitalista, no seu conteúdo de manutenção das relações de 

exploração social.  

Assim, de acordo com Barreira (2010, p. 151), o conceito de espoliação urbana 

 

[...] mais do que denunciar as condições de vida na cidade, é uma 

“arma teórica” capaz de atingir o cerne das desigualdades sociais, 

definindo-se não só pela carência de bens de consumo coletivo tais 

como moradia, transporte, água e luz, estendendo-se também a 

práticas de autoconstrução [de moradias] e consequente aumento da 

jornada de trabalho.  

 



Assim compreendida, a espoliação urbana constituía uma espécie de “mais valia” 

peculiar a indivíduos destituídos de direitos de acesso a bens coletivos e garantias 

cotidianas de sobrevivência. Esse conceito, denunciador que é de um sistema de 

violência simbólica contra os trabalhadores e à população com menor acesso aos 

serviços e às formas de aquisição materiais e culturais, sofre, de acordo com uma obra 

posterior de Kowarick, Escritos urbanos, uma transformação, passando a abarcar outras 

dimensões da vida social. 

Atualmente, a espoliação urbana também é explicitada, no medo, na compreensão 

das adversidades e no senso de realidade dos obstáculos a transpor para cumprir as 

tarefas rotineiras. 

Nessa nova abordagem, o tema da espoliação urbana agrega aos elementos 

estruturais o tema da subjetividade de protagonistas sociais. Ou seja, na renovação 

epistemológica mencionada linhas atrás, a magnitude da exploração, espoliação ou 

opressão não importa mais, exclusivamente, já que se soma a ela o significado que 

grupos categorias ou classes atribuem a esses processos. 

Essa forma mais complexa de refletir sobre a espoliação adiciona os conceitos de 

desfiliação e desenraizamento (que não detalharei aqui, mas que podem ser encontrados 

no texto “Viver em risco”, constante das Referências bibliográficas), ambos baseados 

nos efeitos das práticas de internacionalização da economia sobre a ordem cultural e 

política.  

De um ponto de vista concreto, Lúcio Kowarick incorpora, em suas pesquisas, a 

tradução em sentimentos das contradições urbanas ou da espoliação. Como ele próprio 

cita (2000, p. 112), trata-se de uma “espoliação que não é só física, mas psicológica”, 

posto que “a honra aviltada pela promiscuidade do ambiente, a latrina partilhada sem 

privacidade, o medo de sair às ruas, o silêncio da violência doméstica estampada no 

corpo” impõem-se aos indivíduos.  

Considerações finais 

 

O economista Paul Singer é qualificado como um autor que contribuiu para o 

entendimento da formação econômica brasileira e de sua territorialidade (SAMPAIO, 



2011, p. 52). Apesar disso, e de forma intelectual e academicamente saudável, não 

deixou de sofrer críticas. Destacamos aqui duas delas.  

A primeira é que Singer, ao estudar a urbanização, faz uma periodização 

essencialmente “industrialista” do urbano, sendo, pois, necessário ultrapassar essa visão. 

Para tanto, segundo o economista Vilmar Faria (1991), referindo-se especificamente ao 

recorte muito marxista de que se utilizou Singer, dar maior atenção à determinação de 

periodizações das transformações na agricultura e das atividades financeiras, com a 

finalidade de interpretar o subdesenvolvimento brasileiro, é uma abordagem mais 

adequada. 

Outra crítica é a de que análise da economia urbana de Paul Singer é, ao fim, o da 

economia sem o urbano. Segundo essa crítica, prevaleceriam categorias analíticas da 

economia política que seguem desligadas da conformação espacial.
7
 

Quanto a Kowarick, como vimos, o autor enriqueceu sua perspectiva de análise, 

incorporando dimensões mais focadas nos atores sociais e, portanto, menos 

estruturantes e “sem carne”. Por esse motivo, a principal crítica dirigida a ele perdeu seu 

sentido face à operação dessa viragem metodológica e epistemológica.  

 

Pequeno exercício sociológico 

 

Considerando que Paul Singer foi sindicalista e que Kowarick afirmava o 

protagonismo dos movimentos sociais urbanos, dentre os quais as organizações 

sindicais, pode-se pensar que uma das formas de associação, atuação e reivindicação 

sociais dos trabalhadores é o sindicato. Assim, assista ao filme “Eles não usam black-

tie”, de Gianfrancesco Guarnieri (1981). 

A partir daí, é possível discutir as formas de resistência urbana pela ação dessas 

representações de classe, bem como o conflito de gerações na defesa das ideias e 

convicções políticas e a relação entre a cidade, a indústria e o tratamento da questão 

social pelo Estado.  

 

Sugestões de filmes 
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 Mas esta seria, de acordo com Arantes (2009, p. 112), uma característica de quase toda produção dos 

intelectuais do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o Cebrap, ao qual Singer estava ligado e 

onde foi enunciada a primeira tentativa marxista de explicação do fenômeno da urbanização acelerada da 

maior cidade da América do Sul, São Paulo. 



Trabalhadores do Mundo 

Sinopse: O filme trata dos trabalhadores do mundo em seu antagonismo com as classes 

burguesas. Mostra as particularidades do mundo do trabalho e dos profissionais, seus 

problemas e sua resistência.  

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=m_eCDB6Yg1I 

 

Encontro com Milton Santos ou o mundo global visto do lado de cá (Brasil, 2006). 

Direção: Silvio Tendler, 89‟. O filme trata do processo de globalização com base no 

pensamento do geógrafo Milton Santos, que, por suas ideias e práticas, inspira o debate 

sobre a sociedade brasileira e a construção de um novo mundo. 

 

Germinal (França, 1993). Direção: Claude Berri, 151‟. Conta a história das condições 

de vida e de trabalho numa mina de carvão em Lille, no norte da França, na época da 

Revolução Industrial. 
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Atividade Proposta pela Profa. Ana Maria Raietparvar 
 

 
 
 
Sugestões de filmes e documentários:  
 
Nós que aqui estamos, por vós esperamos (1999) 
 
O filme narra, através de imagens, a história do Século XX, permeada por descobertas, conflitos, 
violência e loucura, demonstrando um mundo de contrastes. O filme vai ajudar a pensar a 
história e os acontecimentos do século XX a partir de uma perspectiva dos acontecimentos 
cotidianos em paralelo aos “grandes” acontecimentos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gmqXVwfUHxE&t=19s 
 
Baraka (1992) 
 
Filme Documentário com coletânea de imagens de diversos países do mundo, demonstrando 
diversas religiões, ritualísticas e vivências cotidianas. Ajuda a pensar as diversas culturas e as 
diferentes vivências que a humanidade produziu em sua existência. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHRpn_5nlDA 
 
Street Food: Ásia (2019) 
 
A série traz a relação das comidas de rua na importância da cultura de diversos países asiáticos. 
A partir da série podemos pensar as diferentes formas de existência em relação com sua cultura 
alimentar, que passa não só pelos pratos, mas também pela relação que as pessoas e a sociedade 
têm com as comidas.  
Netflix 
 
Sal, Gordura, Acidez, Calor (2018) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gmqXVwfUHxE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=iHRpn_5nlDA


A série trata, com muita sensibilidade, dos principais elementos utilizados na cozinha, através de 
uma viagem a diferentes lugares do mundo que dominam cada um desses elementos em suas 
cozinhas. Com a série conseguimos relacionar as culturas alimentares com processos de 
produção artesanal de elementos clássicos da culinária mundial.  
Netflix 



Sobre a potência da arte em nos fazer refletir sobre ser sujeito (com mais ou menos 
sorte) no Brasil do século XXI 

 

Valéria Lopes Peçanha – Campus Niterói 

 

“Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”. É provável que você já 
tenha visto essa frase em algum lugar. Trata-se de um trecho da canção Sujeito de sorte 
publicada em 1976 pelo compositor Belchior no disco Alucinação entre outras canções 
que marcaram a década de 1970. 

- Pra conhecer mais da obra do compositor, recomendo o Programa Ensaio de 1992: 
https://www.youtube.com/watch?v=_cMzSWIuw8U 

- Discografia completa do Belchior e outros artistas da MPB em: 

https://acasadevidro.com/baixe-discografias-completas-de-genios-da-musica-brasileira/ 

 

No ano de 2019, essa frase circulou em postagens nas redes sociais como 
expressão das emoções de muitos brasileiros no conturbado contexto político da 
democracia em crise. Outras mensagens de solidariedade também se tornariam massivas 
nas redes sociais - como o “Ninguém solta a mão de ninguém” – evidenciando imensas 
dificuldades, mas também as primeiras elaborações sobre a necessidade coletivamente 
partilhada de reunir forças e seguir em frente com projetos, sonhos e lutas, apesar da 
inevitável insegurança trazida pela polarização política agravada em 2018. 

Este caldo de cultura política, fomentou o trabalho do rapper Emicida na 
produção do álbum AmarElo. Lançado em 2019, o disco ficou em 1º lugar no ranking 
de 50 melhores álbuns nacionais feito pelo site Tenho Mais Discos Que Amigos. 

- Link para conferir o ranking do site tmdqa: 

https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/12/13/50-melhores-discos-nacionais
-2019/ 

 

Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte 
Porque apesar de muito moço me sinto são e salvo e forte 
E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado 
E assim já não posso sofrer no ano passado 
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 
 

Na faixa que intitula o álbum, que conta com sample de Sujeito de sorte do 
Belchior, além da participação de Majur e Pabllo Vittar, Emicida parte da questão da 

https://www.youtube.com/watch?v=_cMzSWIuw8U
https://acasadevidro.com/baixe-discografias-completas-de-genios-da-musica-brasileira/
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/12/13/50-melhores-discos-nacionais-2019/
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/12/13/50-melhores-discos-nacionais-2019/


saúde mental – agravada no atual contexto histórico -, abordando numa perspectiva 
artística socialmente referenciada na população pobre e majoritariamente negra das 
periferias das grandes cidades brasileiras, os sentidos que a resistência política assume 
para essa população. 

- Clipe da faixa-título de AmarElo:  

 https://www.youtube.com/watch?v=PTDgP3BDPIU 

 
É um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? 
De onde o vento faz a curva, brota o papo reto 
Num deixo quieto, num tem como deixar quieto 
A meta é deixar sem chão, quem riu de nóiz sem teto 
 

Em entrevista ao site tmdqa, Emicida falou sobre os sentidos de força, calma, 
resistência e esperança que orientaram a construção de AmarElo, defendendo a 
necessidade de enfrentar as adversidades práticas da vida de uma outra perspectiva de 
política. Nela, o segredo é o amor e o senso de coletividade – elementos capazes de 
alimentar a força necessária pra que sujeitos sociais possam seguir lutando e insistindo 
em mudar a própria sorte diante das injustiças originadas da desigualdade brasileira. 

- Entrevista completa do Emicida: 

https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/11/08/emicida-entrevista-amarelo-t
mdqa/ 

No grave quadro em que nos encontramos em 2020, as questões postas por 
Emicida em defesa da necessidade de seguir resistindo, com consciência e lucidez, para 
criar ações práticas à altura dos desafios enfrentados e preservar nossa saúde, força e 
beleza, podem ser úteis pra cada um nós neste momento em que, novamente, nossa sorte 
é coletiva e nossa meta segue sendo por sobrevivência. 

Cuidem-se! Conheçam Belchior, escutem Emicida, visitem os sites A Casa de 
Vidro e Tenho Mais Discos Que Amigos e exercitem pela arte a imaginação 
sociológica. 

Abraços e até breve!  

Outras referências: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/01/Por-que-%E2%80%98Sujeito-de-s
orte%E2%80%99-virou-hino-dos-millennials-engajados 

https://www.youtube.com/watch?v=PTDgP3BDPIU
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/11/08/emicida-entrevista-amarelo-tmdqa/
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/11/08/emicida-entrevista-amarelo-tmdqa/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/01/Por-que-%E2%80%98Sujeito-de-sorte%E2%80%99-virou-hino-dos-millennials-engajados
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/01/Por-que-%E2%80%98Sujeito-de-sorte%E2%80%99-virou-hino-dos-millennials-engajados

