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APRESENTAÇÃO

D
iariamente recebemos uma enorme quantidade de informações que entram em 

nossa casa via televisão, rádio, jornal, revistas e internet: catástrofes naturais, 

problemas ambientais, crises econômicas, desigualdades sociais, guerras, aten-

tados terroristas, migrações, novas tecnologias e novos produtos, entre muitos 

outros temas.

Com os avanços nas telecomunicações e nos transportes, as distâncias se “encurta-

ram” e o tempo nos parece acelerado; as informações vão se sucedendo velozmente: sur-

gem e desaparecem de repente. Quando começamos a compreender determinado acon-

tecimento, ele é esquecido como se deixasse de existir e os meios de comunicação elegem 

outro para dar destaque.

Parece que não existe passado nem continuidade histórica, tal é a instantaneidade 

dos acontecimentos. Muitas vezes, sentimos uma sensação de impotência diante da difi-

culdade de compreender o que está acontecendo em nossa cidade, no Brasil e no mundo.

Considerando todas essas questões, procuramos elaborar uma obra que dê conta de 

explicar o espaço geográfico mundial e brasileiro, onde os seres humanos interagem entre 

si e com o meio ambiente. Essas interações são mediadas por interesses contraditórios do 

ponto de vista econômico, político e social e se materializam nas paisagens.

Esta coleção foi feita com base no volume único da obra, que já está no mercado 

desde 1997.

Abrindo a coleção, o primeiro volume inicia-se com o estudo dos fundamentos da 

Cartografia, pois o conhecimento da linguagem cartográfica é muito importante para a 

leitura de mapas, cartas, plantas e gráficos que aparecem nos três volumes. Em seguida 

são estudados os temas da Geografia física: estrutura geológica, relevo, solo, clima, hidro-

grafia e vegetação, de forma encadeada, para facilitar o entendimento da dinâmica e do 

funcionamento da natureza, assim como sua relação com a sociedade e os crescentes 

desequilíbrios ecológicos: efeito estufa, chuvas ácidas, desmatamentos, erosões, etc. Este 

volume é concluído com o estudo das conferências internacionais sobre meio ambiente, 

destacando a importância do desenvolvimento sustentável.

O segundo volume apresenta alguns aspectos fundamentais da Economia, da Geo-

política e das sociedades do mundo contemporâneo para que se possa compreender os 

processos socioespaciais globais e a inserção do Brasil neles. Estudaremos as diversas 

fases do capitalismo até a globalização, as diferenças no desenvolvimento humano, a or-

dem geopolítica e econômica e os conflitos armados da atualidade. Além disso, serão 

abordados os processos de industrialização dos países desenvolvidos e emergentes mais 

importantes e o comércio internacional.

Fechando a coleção, o terceiro volume apresenta como principais temas a industria-

lização e a política econômica brasileira, a energia, a população, a urbanização e a agro-

pecuária no mundo e no Brasil.

Pretendemos, assim, ajudá-lo a compreender melhor o frenético e fascinante mun-

do em que vivemos e auxiliá-lo no acompanhamento das transformações que o moldam 

e o tornam diferente a cada dia, para que você possa nele atuar como cidadão consciente.

Os  AutOres
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PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO*

Uma	proposta	bem	dosada

A 
Geografia conheceu, num passado recente, um movimento vigoroso de reno-

vação teórica, que exercitou com radicalidade a crítica às perspectivas tradi-

cionais e introduziu novas orientações metodológicas no horizonte de investi-

gação dessa disciplina. No caso brasileiro, ao contrário de outros países, o últi-

mo campo a ser atingido por tal processo foi o do ensino pré-universitário. Tal demora 

talvez tenha sido a responsável pela forma na qual finalmente o movimento renovador 

chegou ao ensino de Geografia de primeiro e segundo graus: um formato “revolucioná-

rio”, que radicalizava e empobrecia a politização introduzida no debate desse campo 

disciplinar.

Tal viés gerou deformações pedagógicas significativas, pela carga de dirigismo ideo- 

lógico contida nas propostas de renovação curricular. Em seu papel indutor, os livros 

didáticos foram agentes desse processo, ao mesmo tempo que sofreram a influência do 

momento. Agora, após mais de uma década de vivência dessa nova situação, parece que 

a metáfora leninista da “curvatura da vara” manifesta-se novamente. O salutar questio-

namento político do mundo em que vivemos parece iniciar uma dissociação, no âmbito 

do ensino da Geografia, do simplismo ideológico, dos posicionamentos maniqueístas.

Ensinar Geografia passa a ser problematizar o mundo mais do que “explicá-lo” de 

forma unilateral. Nesse sentido, a presente obra deve ser saudada como uma manifesta-

ção desse novo momento, pois associa de forma bem dosada a necessária politização do 

temário geográfico com o distanciamento e rigor exigidos por uma análise científica. 

Trata-se de uma obra bem estruturada, na qual os principais tópicos da reflexão geográ-

fica contemporânea estão contemplados.

São Paulo, 2 de abril de 1997.

Prof. Dr. Antonio Carlos Robert Moraes
Departamento de Geografia, USP

* Prefácio da primeira edição do volume único, publicada em 1997.
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Conheça seu livro

Veja nestas páginas como seu livro está organizado.

224 O ESPAÇO RURAL E A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
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 O ESPAÇO RURAL E A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 225

O espaço rural 
e a produção 
agropecuária

p Como estudaremos nesta unidade, atualmente a produção de alimentos é obtida em condições muito diversas pelas regiões 
agrícolas do planeta. Na foto, produção de pimenta no sudoeste da França, em 2012. Essa propriedade pratica a agricultura 
orgânica, sem inseticidas ou adubos químicos. Há regiões onde predomina a agricultura de subsistência. Em outras, o cultivo 
de cereais, frutas, legumes e verduras é obtido com tecnologia moderna, que reduz bastante a dependência da agricultura em 
relação às estações do ano, fertilidade dos solos, quantidade de chuvas e outros fatores.

Gaizka Iroz/Agência France-Presse

70	 ENERGIA	E	MEIO	AMBIENTE 	 A	PRODUÇÃO	MUNDIAL	DE	ENERGIA	 71

0 500km

Potencial eólico

Menor que 5 m/s
5-6 m/s
6-7 m/s
7-8.5 m/s
Maior que 8.5 m/s

Potência instalada (MW) 

25-42
42-59.5
59.5-100.8
100.8-180

180 - 300.6

EM ALTO-MARNA COSTANA TERRA

NO BRASIL
As usinas eólicas são viáveis em regiões onde a velocidade média 
dos ventos é superior a 6 m/s. O maior potencial eólico disponível e 
instalado no país está localizado na Região Nordeste.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
As unidades eólicas têm uma central de transmissão onde se 
concentram os fios que saem das turbinas e geradores. Daí a 
energia parte direto para a rede elétrica (rede de alta tensão, 
subestação transformadora, rede geral e usuário final). 
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POTENCIAL EÓLICO E CAPACIDADE 
INSTALADA

A	energia	eólica	é	obtida	do	movimento	dos	ventos	e	das	
massas	de	ar,	que	por	sua	vez	resultam	das	diferenças	
de	temperatura	existentes	na	superfície	do	planeta.	É	
uma	forma	limpa	e	renovável	de	obtenção	de	energia	
que	está	disponível	em	muitos	lugares	do	planeta.	

ENERGIA EÓLICA

A rotação mecânica produzida no gerador 
4  gera energia elétrica. Isso ocorre porque 

dentro do gerador há uma bobina metálica 
(de cobre, em geral) em contato com um ímã 
que, por indução, produz eletricidade.

O controlador 5  é um componente muito 
importante na unidade eólica. Por meio dele 
dá para mudar a posição das pás e da turbina 
toda, de acordo com a velocidade e a direção 
do vento. Além disso, o controlador liga o 
gerador sempre que o anemômetro 6  
registra a velocidade mínima do vento (pouco 
mais de 10 km/h), e também aciona o freio 
quando os ventos estão fortes demais (acima 
de 95 km/h).

COLHENDO VENTO
A energia dos ventos é captada pelas 
turbinas eólicas, também chamadas 
aerogeradores. Cada turbina conta 
com hélices de até três pás, feitas de 
materiais muito leves, como as fibras 
de vidro e de carbono, e chegam a ter 
até 40 metros de extensão. 

Entre a hélice 1  e o gerador há dois 
eixos interligados: o eixo principal 
2  , por estar conectado à hélice, gira 

devagar – entre 20 e 30 rotações por 
minuto. No entanto, um conjunto de 
engrenagens faz com que a rotação 
no eixo do gerador 3  atinja mais de 
1000 rotações por minuto.

O sensor de direção 7  do vento é uma peça 
conectada ao controlador e tem a função de 
informá-lo quando o vento começa a bater de 
lado, levando-o a girar a turbina inteira para 
que esta se coloque de frente para o vento. 

Problemas ambientais

Embora não sejam poluentes, as turbinas 
eólicas também provocam impactos: as 
hélices emitem ruídos de baixa frequência 
que incomodam moradores, animais, 
turistas e outros; quando instaladas em 
rotas de migração de pássaros, podem 
matar muitos deles. 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA (Aneel). 

Atlas de energia elétrica no Brasil. 
Disponível em: <www.aneel.gov.

br/arquivos/PDF/livro_atlas.pdf>. 
Acesso em: 13 mar. 2010.

4

5

7 6INFOGRÁFICO

1

3

2

pá da hélice

giro da pá

transmissão 
de energia

CONSELHO MUNDIAL DE ENERGIA. Global Wind Report 2011. Disponível em: <www.gwec.net>. Acesso em: 18 ago. 2012. AG
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PAÍSES COM MAIOR 
CAPACIDADE DE  

GERAÇÃO DE ENERGIA 
EÓLICA (em MW) é 2011
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Demais países: 32 143 MW

Total mundial: 237 669 MW

62 364

46 919

29 060

21 674

16 084

6 800 6 737 6 540
5 265 4 083
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Industrialização brasileira1
Só um economista imagina que um problema 

de economia é estritamente econômico.

Celso Furtado (1920-2004), economista brasileiro.

Para entendermos o atual estágio de desenvolvimento industrial brasileiro, é ne-

cessário conhecer o contexto histórico do processo de industrialização do país.

Desde o período colonial, o desenvolvimento econômico brasileiro, e consequente-

mente a industrialização, foi comandado por grupos e setores da economia que pressio-

naram os governos para que a política econômica atendesse aos seus interesses.

Assim, só é possível entender as etapas da industrialização brasileira se for anali-

sada a conjuntura econômica (brasileira e mundial) e política de cada momento histórico.

No primeiro capítulo desta unidade estudaremos a evolução histórica da industria-

lização brasileira, e, no segundo, a política econômica brasileira de 1985 aos dias atuais 

e a estrutura do parque industrial.
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∏	 O	crescimento	econômico	
depende	de	investimentos	
em	 diversos	 setores	 de	
infraestrutura	(transpor-
tes,	 energia,	 irrigação,	
saneamento,	 habitação,	
educação	 e	 outros)	 que,	
juntamente	com	as	dire-
trizes	da	política	econômi-
ca,	 buscam	 melhorar	 as	
bases	para	o	investimento	
produtivo	nas	 indústrias,	
agropecuária,	comércio	e	
serviços.	 Nessa	 foto,	 de	
2011,	podemos	observar	a	
construção	 da	 Usina	 de	
Jirau,	no	rio	Madeira	(RO).	

Abertura de unidade

Estruturada em página dupla, apresenta uma 

imagem significativa e um pequeno texto intro-

duzindo o tema que será estudado.

Capítulos

Em sua abertura, trazem uma epígrafe com ideias de alguma personalidade, atual ou 

do passado, com destaque em sua área de conhecimento, e uma pequena introdução 

com informações e questionamentos sobre o tema que será abordado. Essa reflexão 

introdutória é ilustrada com fotos, mapas, gráficos, tabelas, quadrinhos, etc.
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utilizado no Brasil), que aquece uma caldeira contendo 

água. Enquanto a fonte primária de energia das usinas 

hidrelétricas é a água, disponível no local onde é instala-

da, a das termelétricas tem de ser extraída e transporta-

da (e por vezes importada), o que encarece o produto 

final: a energia elétrica. Sua vantagem em relação à hi-

dreletricidade é que a localização da usina é determina-

da pelo mercado consumidor, e não pelo relevo e hidro-

grafia, o que possibilita sua instalação nas proximidades 

da área onde há demanda, acarretando gastos menores 

na transmissão da energia elétrica obtida.

ENERGIA ATÔMICA

Desde o início deste século, em razão do agrava-

mento do aquecimento global, a utilização da energia 

nuclear para obtenção de energia elétrica voltou à 

agenda internacional como importante alternativa  

à queima de combustíveis fósseis. Em 2010, as usinas 

nucleares foram responsáveis por cerca de 10,3% de 

toda a energia elétrica produzida no mundo.

Assim como nas termelétricas, o que movimen-

ta a turbina de uma usina nuclear é o vapor de água, 

p	 Termelétrica	em	Sostanj	(Eslovênia),	em	2011.

O reator nuclear

De forma simplificada, um reator nu-
clear é um equipamento onde se processa 
uma reação de fissão nuclear, assim como 
um reator químico é um equipamento 
onde se processa uma reação química.

Um reator nuclear para gerar energia 
elétrica é, na verdade, uma central térmica 
onde a fonte de calor é o urânio-235, em 
vez de óleo combustível ou de carvão. É, 
portanto, uma central térmica nuclear.

Comissão nacional de energia nuclear 
(Cnen). Disponível em: <www.cnen.gov.br/ensino/
apostilas/energia.pdf/>. Acesso em: 29 ago. 2012.

CENTRAL TÉRMICA NUCLEAR

Central térmica nuclear

vaso de contenção

torre de 
transmissão

vapor

água para resfriamentoágua

água quente sob pressão

barras de 
controle

tanque de água de alimentação

o vapor move 
a turbina

gerador de vapor

turbina

a reação 
nuclear 
produz 

calor que 
aquece a 

água

vaso de 
pressão

material 
radiativo 
combustível

reator
pressurizador

condensador

gerador 
elétrico

Ilustrações: Kazuhiko Yoshikawa/Arquivo da editora

Equivalência de diferentes materiais utilizados  
em usinas de geração de eletricidade

10 g 700 kg 1 200 kg

urânio óleo carvão

p	 A	grande	vantagem	de	uma	central	térmica	nuclear	é	a	enorme	quanti-
dade	de	energia	que	pode	ser	gerada,	isto	é,	a	potência	gerada,	para	
pouco	material	usado	(o	isótopo	235	do	urânio).

só que neste caso o aquecimento da água para produ-

zir o vapor é feito a partir da fissão nuclear, realizada 

a partir da quebra de átomos de urânio. Veja a seguir 

como funciona uma central térmica nuclear:
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Textos complementares

Ao longo dos capítulos, há textos citados ou dos 

próprios autores que enriquecem e aprofundam 

o conteúdo principal.

Infográficos

Produzidos em páginas duplas, apa-

recem ao longo do volume, represen-

tando alguns fenômenos da realidade 

e complementando o conteúdo do 

capítulo de maneira bastante atraente. 

Possui grande riqueza de imagens – 

fotografias, mapas, gráficos e ilustra-

ções – acompanhadas de pequenos 

textos que esclarecem de forma ob-

jetiva o assunto abordado.

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_001a009_INICIAIS.indd   8 4/12/13   4:11 PM
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Pesquisa na internet

P FGV/CPDOC

No portal da Fundação Getúlio Vargas/Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (FGV/CPDOC) 

você encontra vários textos sobre economia, política, cultura, diversas biografias e outros assuntos relacionados à história 

brasileira contemporânea. Disponível em: <www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 24 nov. 2012.

P Ipea

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) traz em seu site vários textos e análises de conjuntura sobre a economia 

brasileira. Disponível em: <www.ipea.gov.br>. Acesso em: 24 nov. 2012.

Sessão de vídeo

P Coronel Delmiro Gouveia. Direção: Geraldo Sarno. Brasil, 1978.

No início do século, no Nordeste brasileiro, empresário pioneiro da indústria nacional é perseguido 

por se recusar a vender sua fábrica para industriais britânicos. Esse filme retrata as dificuldades e 

pressões sofridas pelos que tentavam enfrentar o domínio estrangeiro em vários setores da economia 

nacional.

P Eles não usam black-tie. Direção: Leon Hirszman. Brasil, 1981.

Narra o cotidiano de uma família de operários e os conflitos entre pai e filho durante uma greve no 

período da ditadura militar. Destacando a contradição inerente à relação capital-trabalho, o filme 

descreve as agruras e sonhos da classe operária brasileira num período de forte exploração e arrocho 

salarial.

P Jânio a 24 Quadros. Direção: Luiz Alberto Pereira. Brasil, 1984.

Apresenta um panorama político do Brasil de 1950 a 1980, analisando os motivos da renúncia de 

Jânio Quadros e a influência da atitude do ex-presidente na instalação do regime militar. Durante o 

documentário, são analisados o desenvolvimentismo de JK, a ditadura militar, a censura, o movimento 

dos estudantes e dos trabalhadores, e a luta pela anistia.

P Mauá, o imperador e o rei. Direção: Sérgio Resende. Brasil, 1999.

O filme mostra o enriquecimento e a falência de Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), empreendedor 

gaúcho mais conhecido como barão de Mauá. Foi considerado o primeiro grande empresário brasileiro, 

responsável por uma série de iniciativas modernizadoras da economia nacional. Arrojado em sua luta 

pela industrialização do Brasil, Mauá foi um vanguardista no século XIX.
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Flechas contra o muro

Cassiano	Ricardo

Pra se poder viver

compra-se o mundo em que se vive

Como quem compra um objeto

secreto, mas visível.

Compram-se os seus problemas

sem solução

 1.	 Com	base	na	observação	da	pintura	de	Tarsila	do	Amaral	e	considerando	a	sociedade	brasileira	da	década	de	
1920,	faça	o	que	se	pede.

a)	Descreva	as	expressões	dos	operários	representados	na	pintura.

b)	O	que	essa	pintura	revela	sobre	a	situação	da	sociedade	da	época?

c)	Como	são	as	relações	de	empregados	e	patrões	nas	indústrias	atualmente?	Faça	um	desenho	ou	escreva	um	
texto	retratando	essas	relações.

 2.	 Com	base	na	leitura	dos	trechos	dos	poemas	de	Mário	de	Andrade	e	Cassiano	Ricardo,	responda:

a)	Quais	são	as	críticas	feitas	nesses	poemas?

b)	Na	sua	opinião,	quais	foram	as	vantagens	e	desvantagens	da	industrialização?	Relacione-as	em	uma	tabela.

p

	 A	PRODUÇÃO	MUNDIAL	DE	ENERGIA	 75

sumindo mais energia que os desenvolvidos, o que tor-

na ainda mais urgente a necessidade de um planeja-

mento energético que considere os impactos ambien-

tais. Se a matriz energética atual e o padrão mundial de 

consumo forem mantidos, a emissão de gases provoca-

da pela queima de combustíveis fósseis tenderá a au-

mentar, agravando ainda mais os problemas ambien-

tais no planeta. A solução envolve a substituição de 

fontes não renováveis e altamente poluentes por outras 

renováveis e menos agressivas ao meio ambiente.

1973

6 107 milhões de TEP 12 717 TEP

Abastecimento 
aéreo e marítimo

internacional 2,8%

Europa
não OCDE 15,4%

Europa
não OCDE 8,9%

Oriente Médio
0,8%África 3,4%

África 5,4%Ásia* 5,5%

Ásia* 12,0%

China 7,0%

China 19,1%

*Países asiáticos, com exceção da China.
**Com exceção do Chile e México.

América Latina** 3,5% Oriente Médio 4,8%

América Latina** 4,6%

OCDE
42,4%OCDE

61,4%

2010
Abastecimento 
aéreo e marítimo

internacional 3,0%

Consumo mundial de energia primária por região
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AGÊNCIA Internacional de Energia. Key World Energy Statistics 2012. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 5 dez. 2012.

1. Por	que	o	setor	energético	é	considerado	estratégico?

2. Por	que,	a	partir	da	década	de	1930,	começaram	a	surgir	empresas	petrolíferas	estatais	em	diversos	países	
do	mundo?

3. Aponte	as	vantagens	da	hidreletricidade	em	comparação	com	as	fontes	termelétricas	e	termonucleares	na	
obtenção	de	energia	elétrica.

4. Explique	quais	são	as	vantagens	e	possíveis	desvantagens	da	expansão	do	consumo	mundial	de	biocombus-
tíveis.

Compreendendo conteúdos

1. Observe	o	gráfico	desta	página	e	explique	por	que	existem	tantas	desigualdades	no	consumo	de	energia	
entre	os	diversos	países	e	regiões.	

2. Leia	os	textos	a	seguir,	que	apresentam	opiniões	conflitantes	sobre	as	vantagens	e	desvantagens	da	obten-
ção	de	energia	elétrica	em	usinas	nucleares.	A	seguir,	elabore	uma	redação	na	qual	você	deverá	assumir	
sua	posição,	favorável	ou	desfavorável	à	construção	dessas	usinas.

Desenvolvendo habilidades 
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DIALOGANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

Você	já	parou	para	pensar	em	como	tudo	está	relacionado	em	nosso	cotidiano?	Se	formos	pensar	nas	disciplinas	que	
aprendemos	na	escola,	todas	as	coisas	que	acontecem	em	nosso	dia	a	dia	carregam	consigo	um	pouco	de	cada	uma	delas.	
A	divisão	do	conhecimento	por	disciplina	permite	um	estudo	mais	aprofundado	e	específico	sobre	cada	assunto.	Mas	não	
podemos	nos	esquecer	de	que,	na	realidade,	os	conhecimentos	não	são	isolados;	pelo	contrário,	eles	se	complementam	e	se	
relacionam.	Ao	realizar	as	atividades	desta	seção,	observe	como	a	Geografia	interage	com	outras	disciplinas.	Quando	essas	
relações	são	estabelecidas,	o	aprendizado	fica	ainda	mais	interessante	e	significativo.

Nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	as	disciplinas	Geografia,	Literatura,	Arte	e	História.

Os modernistas e o início da industrialização em São Paulo

O	Modernismo	foi	um	movimento	cultural	que	se	consolidou	em	São	Paulo	na	época	em	que	o	processo	de	
industrialização	brasileira	avançava,	causando	grande	repercussão	no	cenário	artístico	nacional.

Esse	movimento	foi	fortemente	influenciado	pelo	modernismo	europeu	e	incentivava	o	enfoque	nos	ele-
mentos	da	cultura	brasileira,	a	 liberdade	de	estilo,	a	aproximação	com	a	 linguagem	oral.	Entre	os	poetas,	
podemos	destacar	Oswald	de	Andrade,	detentor	de	um	estilo	nacionalista	que	buscava	recuperar	as	origens	
primitivas	do	Brasil	para	elaborar	uma	visão	crítica	da	sociedade	brasileira,	que	sofria	grande	influência	da	
sociedade	de	consumo	da	Europa	e	dos	Estados	Unidos.

Tarsila	do	Amaral	(1886-1973),	outra	notória	artista	modernista,	integrou,	junto	com	Oswald	de	Andrade,	
o	movimento	antropofágico,	que	tinha	como	objetivo	“devorar”	a	produção	artística	e	cultural	europeia,	ofere-
cendo	um	novo	significado	a	ela.	O	quadro	Operários	foi	pintado	no	ano	de	1933,	quando	Tarsila	esteve	ligada	
politicamente	ao	comunismo.

p	 Operários,	de	Tarsila	do	Amaral,	de	1933.

A	 partir	 do	 século	 XIX,	 a	
classe	 burguesa	 urbano-in-
dustrial	 cresceu.	 No	 Brasil,	
essa	classe	era	composta	prin-	
cipalmente	pelas	pessoas	que	
enriqueciam	 com	 o	 dinheiro	
advindo	 das	 indústrias	 e	 das	
atividades	agrícolas	de	expor-
tação	–	a	maioria	dos	latifun-
diários	 morava	 nas	 grandes	
cidades.

Leia	 abaixo	 trechos	 de	
poemas	 que	 tratam	 dessa	
nova	 sociedade	 que	 se	 for-
mava,	 escritos	 por	 Mário	 de	
Andrade	 e	 Cassiano	 Ricardo,	
dois	nomes	que	também	inte-
graram	o	movimento	moder-
nista	no	Brasil:

Ode ao burguês

Mário	de	Andrade

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
O burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!

O homem-curva! O homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
É sempre um cauteloso pouco a pouco.
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Esse ícone indica que o conteúdo que você está estu-

dando aborda assuntos relacionados a direitos e de-

veres dos cidadãos, como respeito à diversidade na 

sociedade, valorização de gênero e etnia, relações e 

condições de trabalho, entre outros.
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Desenvolvendo habilidades

Seção de atividades que trabalha diversas 

competências e habilidades, buscando 

articular, por meio de linguagens varia-

das, a teoria que se aprende na escola 

com a realidade vivida fora dela.

Pesquisa na internet e 

Sessão de vídeo

Indicações de sites, filmes e documentários 

que poderão auxiliar em pesquisas ou na 

complementação de seu estudo.
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Testes e questões FAÇA	NO		

CADER
NO

Enem

 1.	Um	dos	maiores	problemas	da	atualidade	é	o	aumento	
desenfreado	 do	 desemprego.	 O	 texto	 abaixo	 destaca	
esta	situação.

O desemprego é hoje um fenômeno que atinge e preocupa 

o mundo todo. [...] A onda de desemprego recente não é 

conjuntural, ou seja, provocada por crises localizadas e 

temporárias. Está associada a mudanças estruturais na 

economia, daí o nome de desemprego estrutural. O de-

semprego manifesta-se hoje na maioria das economias, 

incluindo a dos países ricos. A OIT estimava em 1 bilhão 

– um terço da força de trabalho mundial – o número de 

desempregados em todo o mundo em 1998. Desse total, 

150 milhões encontram-se abertamente desempregados 

e entre 750 e 900 milhões estão subempregados.

ALMANAQUE	Abril	1999	[CD-ROM].	São	Paulo:	Abril.

Pode-se	 compreender	 o	 desemprego	 estrutural	 em	
termos	da	internacionalização	da	economia	associada:

a)	 a	uma	economia	desaquecida	que	provoca	ondas	gi-
gantescas	de	desemprego,	gerando	revoltas	e	crises	
institucionais.

b)	 ao	setor	de	serviços	que	se	expande	provocando	on-
das	de	desemprego	no	setor	industrial,	atraindo	essa	
mão	de	obra	para	este	novo	setor.

c)	 ao	setor	industrial	que	passa	a	produzir	menos,	bus-
cando	enxugar	custos,	provocando,	com	isso,	demis-
sões	em	larga	escala.

d)	 às	novas	formas	de	gerenciamento	de	produção	e	
novas	tecnologias	que	são	inseridas	no	processo	
produtivo,	eliminando	empregos	que	não	voltam.

e)	 ao	emprego	informal	que	cresce,	já	que	uma	parcela	
da	população	não	tem	condições	de	regularizar	o	seu	
comércio.

 2.	Os	textos	a	seguir	relacionam-se	a	momentos	distin-
tos	da	nossa	história.

A integração regional é um instrumento fundamental 

para que um número cada vez maior de países possa 

melhorar a sua inserção num mundo globalizado, já que 

eleva o seu nível de competitividade, aumenta as trocas 

comerciais, permite o aumento da produtividade, cria 

condições para um maior crescimento econômico e fa-

vorece o aprofundamento dos processos democráticos.

A integração regional e a globalização surgem assim 

como processos complementares e vantajosos.

“Declaração	de	Porto”,	VIII	Cimeira	Ibero-Americana,	Porto,	
Portugal,	17	e	18	de	outubro	de	1998.

Um considerável número de mercadorias passou a ser 

produzido no Brasil, substituindo o que não era possível 

ou era muito caro importar. Foi assim que a crise econô-

mica mundial e o encarecimento das importações leva-

ram o governo Vargas a criar as bases para o crescimen-

to industrial brasileiro.

POMAR,	W.	Era Vargas – a modernização conservadora.

É	correto	afirmar	que	as	políticas	econômicas	mencio-
nadas	nos	textos	são:

a)	 opostas,	pois,	no	primeiro	texto,	o	centro	das	preo-
cupações	são	as	exportações	e,	no	segundo,	as	im-
portações.

b)	 semelhantes,	uma	vez	que	ambos	demonstram	uma	
tendência	protecionista.

c)	 diferentes,	porque,	para	o	primeiro	texto,	a	questão	
central	é	a	integração	regional	e,	para	o	segundo,	a	
política	de	substituição	de	importações.

d)	 semelhantes,	porque	consideram	a	integração	re-
gional	necessária	ao	desenvolvimento	econômico.

e)	 opostas,	pois,	para	o	primeiro	texto,	a	globalização	im-
pede	o	aprofundamento	democrático	e,	para	o	segun-
do,	a	globalização	é	geradora	da	crise	econômica.

Questões de vestibulares

 1.	(Unifesp)	Comparando-se	dois	momentos	do	processo	
de	industrialização	brasileira,	a	década	de	1930	e	a	dé-
cada	de	1950,	responda:

a)	 Quais	são	as	diferenças,	com	relação	ao	mercado	ex-
terno,	entre	esses	dois	momentos?

b)	 Quais	transformações	a	industrialização	trouxe	para	
a	organização	espacial	brasileira?	

 2.	(Fuvest-SP)	O	processo	de	desconcentração	industrial	
no	Brasil	vem	sendo	apontado	como	um	dos	respon-
sáveis	pelos	altos	 índices	de	desemprego	verificados	
em	algumas	áreas	metropolitanas.	Ao	mesmo	tempo,	
o	setor	terciário	tem	sido,	reconhecidamente,	o	grande	
empregador	 no	 atual	 estágio	 de	 desenvolvimento	 da	
economia	brasileira.	Com	base	nessas	informações	e	
em	seus	conhecimentos,

a)	 cite	e	analise	duas	causas	possíveis	dessa	descon-
centração	industrial;

b)	 explique	por	que	o	setor	terciário	tornou-se	o	maior	
empregador	do	país.

 3.	(Unicamp-SP) Levando-se	em	consideração	que,	his-
toricamente,	a	implantação	de	indústrias	siderúrgicas	
constituiu-se	em	fator	fundamental	no	processo	de	in-
dustrialização:

a)	 justifique	a	importância	das	indústrias	siderúrgicas;

b)	 explique	como	se	deu	a	sua	implantação	no	Brasil.

 4.	(Unicamp-SP) O	texto	a	seguir	descreve	alguns	aspectos	
da	implantação	da	indústria	automobilística	no	Brasil.

Testes e questões

Presente em todo final de unidade, esta 

seção apresenta uma coletânea de exercí-

cios do Enem e dos principais vestibulares 

brasileiros (testes e questões discursivas).

Páginas finais

No final do volume, você encontra quatro seções úteis ao manuseio do livro:

•  Glossário: os termos destacados em azul ao longo do volume são explicados 

nesta seção, auxiliando na compreensão das temáticas tratadas.

•  Sugestões de leituras complementares: aqui você encontra uma relação de 

obras que podem ajudar em seus estudos.

•  Índice remissivo: traz a relação de conceitos, categorias e nomes fundamen-

tais ao estudo da Geografia. As páginas indicadas correspondem às ocorrên-

cias mais significativas do termo ao longo do volume.

•  Bibliografia: lista ampla que pode auxiliar em pesquisas e investigações so-

bre determinados temas ou na ampliação de seus conhecimentos.

Além destas seções, no final do volume você encontra também as Respostas 
dos testes do Enem e dos vestibulares.

Este ícone indica Objetos Educacionais Digitais 

relacionados aos conteúdos do livro.

Compreendendo conteúdos

Seção de atividades que retoma os con-

ceitos mais importantes e demais pontos 

fundamentais dos conteúdos estudados 

ao longo do capítulo.

Dialogando com outras disciplinas

Seção de atividades que propõe um trabalho interdisciplinar 

no estudo de aspectos importantes do conteúdo abordado. 

Aproveite o momento para trocar ideias e experiências com 

os professores de outras disciplinas e observe como os co-

nhecimentos das diversas matérias escolares se relacionam.
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p	 Bonde	transportando	operários	em	são	paulo	(sp),	em	foto	de	1916.	o	vagão	traseiro	era	bem	menos	confortável	e	o	valor	da	
passagem	custava	metade	do	que	era	cobrado	para	quem	quisesse	viajar	na	parte	dianteira.	nessa	época,	as	indústrias	utiliza-
vam	grande	quantidade	de	trabalhadores	nas	linhas	de	produção	e	impulsionaram	grandes	transformações	no	espaço	geográ-
fi	co:	aumento	nos	fl	uxos	migratórios,	de	produtos	e	de	serviços;	construção	de	moradias;	surgimento	de	novos	bairros;	inves-
timento	em	transportes	coletivos,	como	o	desta	foto;	e	muitos	outros.

Guilerme Gaensly/Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento
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Industrialização brasileira1
Só um economista imagina que um problema 

de economia é estritamente econômico.

Celso Furtado (1920-2004), economista brasileiro.

Para entendermos o atual estágio de desenvolvimento industrial brasileiro, é ne-

cessário conhecer o contexto histórico do processo de industrialização do país.

Desde o período colonial, o desenvolvimento econômico brasileiro, e consequente-

mente a industrialização, foi comandado por grupos e setores da economia que pressio-

naram os governos para que a política econômica atendesse aos seus interesses.

Assim, só é possível entender as etapas da industrialização brasileira se for anali-

sada a conjuntura econômica (brasileira e mundial) e política de cada momento histórico.

No primeiro capítulo desta unidade estudaremos a evolução histórica da industria-

lização brasileira, e, no segundo, a política econômica brasileira de 1985 aos dias atuais 

e a estrutura do parque industrial.
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∏	 o	crescimento	econômico	
depende	de	investimentos	
em	 diversos	 setores	 de	
infraestrutura	 (transpor-
tes,	 energia,	 irrigação,	
saneamento,	 habitação,	
educação	 e	 outros)	 que,	
juntamente	com	as	dire-
trizes	da	política	econômi-
ca,	 buscam	 melhorar	 as	
bases	para	o	investimento	
produtivo	nas	 indústrias,	
agropecuária,	comércio	e	
serviços.	 nessa	 foto,	 de	
2011,	podemos	observar	a	
construção	 da	 usina	 de	
Jirau,	no	rio	madeira	(ro).	
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origens	da	industrialização

Embora a industrialização brasileira tenha come-

çado de forma incipiente na segunda metade do século 

XIX, período em que se destacaram importantes em-

preendedores, como o barão de Mauá, no eixo São Pau-

lo-Rio de Janeiro, e Delmiro Gouveia, em Pernambuco, 

foi principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) que o país passou por um processo signifi -

cativo de desenvolvimento industrial e de maior diver-

sifi cação do parque fabril (observe a tabela ao lado). Isso 

porque houve uma redução da entrada de mercadorias 

estrangeiras no Brasil por causa do confl ito na Europa.

Em 1919, as fábricas de tecidos, roupas, alimen-

tos, bebidas e fumo (indústrias de bens de consumo 

não duráveis) eram responsáveis por 70% da produ-

ção industrial brasileira; em 1939, no início da Segun-

da Guerra Mundial, essa porcentagem havia sido re-

duzida para 58% por causa do aumento da participa-

ção de outros produtos, como aço, máquinas e mate-

rial elétrico. Contudo, a industrialização brasileira 

ainda contava, predominantemente, com indústrias 

de bens de consumo não duráveis e investimentos de 

capital privado nacional.

Apesar da importância do desenvolvimento do 

setor industrial e do setor agrícola na economia bra-

sileira, as atividades terciárias (como serviços, comér-

cio, energia, transportes e sistema bancário) aponta-

vam índices de crescimento econômico superiores 

aos das atividades agrícolas e industriais. Isso porque 

é no comércio e nos serviços que circula toda a pro-

dução agrária e industrial. A agricultura cafeeira – 

principal atividade econômica nacional até então – 

exigia a implantação de uma efi ciente rede de trans-

portes, e assim as ferrovias foram se desenvolvendo 

no país para escoar a produção do interior para os 

portos. Também se estabeleceu um sistema bancário 

integrado à economia mundial e um comércio para 

atender às necessidades crescentes nas cidades.

DAtA De FuNDAção NÚmero De 
estABelecimeNtos

VAlor DA 
ProDução (%)

até 1884 388 8,7

1885-89 248 8,3

1890-94 452 9,3

1895-99 472 4,7

1900-04 1 080 7,5

1905-09 1 358 12,3

1910-14 3 135 21,3

1915-19 5 936 26,3

Data desconhecida* 267 1,6

Total 13 336 100,0

RECENSEAMENTO do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. v. 5. p. 69. In: BAER, Werner. 

A economia brasileira. São Paulo: Nobel, 2009. p. 51. 

*  Corresponde a estabelecimentos industriais existentes em 1920 cuja data de 

fundação era desconhecida ou não foi informada.
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∏	 na	são	paulo	dos	anos	
1920,	uma	paisagem	de	
fábricas.	 a	 instalação	
de	 fábricas	 provocou	
profundas	 alterações	
na	organização	interna	
das	cidades,	envolven-
do	moradia,	transpor-
tes,	comércio,	serviços	
e	outros.	na	foto,	vista	
panorâmica	 do	 bairro	
do	Brás	em	são	paulo	
(sp),	em	1925.
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Apesar de ter passado por impor-
tantes períodos de crescimento como o 
da Primeira Guerra, a industrialização 
brasileira sofreu seu maior impulso a par-
tir de 1929, com a crise econômica mun-
dial decorrente da quebra da Bolsa de 
Valores de Nova York. Principalmente na 
região Sudeste do Brasil, essa crise se re-
fletiu na redução do volume de exporta-
ções de café e na perda da importância 
dessa atividade no cenário econômico, o 
que contribuiu para a diversificação da 
produção agrícola brasileira. 

Outro acontecimento que contri-
buiu para o desenvolvimento industrial 
foi a Revolução de 1930, que desalojou a 
oligarquia agroexportadora paulista do 
poder e abriu novas possibilidades políti-
co-administrativas em favor da indus-
trialização, uma vez que o grupo que to-
mou o poder com Getúlio Vargas era na-
cionalista e favorável a tornar o Brasil um 
país industrial. Apesar disso, a agricultura continuou 
responsável pela maior parte das exportações brasi-
leiras até a década de 1970.

A partir da crise de 1929, as atividades indus-
triais passaram a apresentar índices de crescimento 
superiores aos das atividades agrícolas, como fica evi-
dente na observação do gráfico acima. O colapso eco-
nômico mundial diminuiu a entrada de mercadorias 
estrangeiras que poderiam competir com as nacio-
nais, incentivando o desenvolvimento industrial.

É importante destacar que o café permitiu a 
acumulação de capitais que serviram para implantar 
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Brasil: participações dos setores no PIB

ESTATÍSTICAS do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. p. 373. (CD-ROM).

p	 nesse	tipo	de	gráfico,	quanto	maior	a	área	preenchida,	maior	a	participação	
do	setor	no	piB	nacional.	cada	ano	apresenta	dados	setoriais	que	totalizam	
100%.	em	2000,	por	exemplo,	a	participação	do	setor	de	serviços	corres-
ponde	a	mais	de	50%	do	piB	nacional.	observe	também	que,	após	1935,	a	
participação	do	setor	primário	no	total	do	piB	brasileiro	teve	uma	queda	
brusca,	espaço	que	passou	a	ser	ocupado	pela	participação	da	indústria.	
segundo	o	Banco	mundial,	em	2010,	a	participação	da	agropecuária	no	piB	
era	de	6%;	da	indústria,	27%;	e	dos	serviços,	67%.
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toda a infraestrutura necessária ao impulso da ativida-
de industrial. Os barões do café, que residiam nos cen-
tros urbanos, sobretudo na cidade de São Paulo, para 
cuidar da comercialização da produção nos bancos e 
investir na Bolsa de Valores, aplicavam enorme quan-
tidade de capital no sistema financeiro, capital esse 
que ficou em parte disponível para a implantação de 
indústrias e infraestrutura. Todas as ferrovias, cons-
truídas com a finalidade principal de escoar a produ-
ção cafeeira para o porto de Santos, interligavam-se 
na capital paulista e constituíam um eficiente sistema 
de transporte. Havia também grande disponibilidade 

de mão de obra imigrante que 
foi liberada dos cafezais pela cri-
se ou que já residia nas cidades, 
além de significativa produção 
de energia elétrica. Além desses 
fatores, o colapso econômico 
mundial causou a diminuição da 
entrada de mercadorias estran-
geiras, que poderiam competir 
com as nacionais.

∏	 com	a	crise	de	1929,	os	bancos	fun-
cionaram	como	agentes	financiadores	
da	instalação	de	novas	indústrias	no	
Brasil,	emprestando	parte	do	dinheiro	
depositado	pelos	barões	do	café	aos	
empreendedores	industriais.	na	foto,	
rua	 Quinze	 de	 novembro,	 centro	
financeiro	de	são	paulo,	em	1922.
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A associação desses fatores constituiu a semen-
te do processo de industrialização, que passou a ger-
minar notadamente na cidade de São Paulo, onde 
havia maior disponibilidade de capitais, trabalhado-
res qualificados e a infraestrutura básica a que nos 
referimos. Regiões dos estados do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais também intensificaram 
seus processos de industrialização.

Na instalação de novas indústrias predominava, 
com raras exceções, o capital de origem nacional, 
acumulado nas atividades agroexportadoras. A políti-
ca industrial comandada pelo governo federal era a de 
substituir as importações, visando à obtenção de um 
superavit cada vez maior na balança comercial* e no 
balanço de pagamentos, para permitir um aumento nos 
investimentos nos setores de energia e transportes.

o	governo	vargas	e	a	polítIca	de	
“substItuIção	de	Importações”

Getúlio Vargas, que governou o país pela primei-
ra vez de 1930 a 1945, foi o presidente empossado pela 
Revolução de 1930, de cunho modernizador. Até en-
tão, o mundo capitalista acreditava no liberalismo 
econômico, ou seja, que as forças do mercado deve-
riam agir livremente para promover maior desenvol-
vimento e crescimento econômico. Com a crise, ini-
ciou-se um período em que o Estado passou a intervir 
diretamente na economia para evitar novos sobres-
saltos do mercado. Essa prática de intervencionismo 
estatal na economia seguiu o modelo proposto pelo 
keynesianismo.

De 1930 a 1956, a industrialização no país carac-
terizou-se por uma estratégia governamental de im-
plantação de indústrias estatais nos setores de bens 

de produção e de infraestrutura: siderurgia (Compa-
nhia Siderúrgica Nacional – CSN), extração de petró-
leo e petroquímica (Petrobras) e bens de capital (Fá-
brica Nacional de Motores – FNM, que, além de cami-
nhões e automóveis, fabricava máquinas e motores), e 
também da extração mineral (Companhia Vale do Rio 
Doce – CVRD) e da produção de energia hidrelétrica 
(Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf). 
A implantação desses setores industriais e de infraes-
trutura estratégica necessitava de investimento ini-
cial muito elevado. Como essas atividades na época 
eram pouco atraentes ao capital privado, fosse ele 
nacional ou estrangeiro, porque o retorno do capital 
investido era muito lento, o Estado se incumbiu de 
realizar esses investimentos.

* As expressões impressas na 
cor azul são explicadas no 
Glossário, no final deste volume.

p	 entrada	da	companhia	siderúrgica	nacional	em	volta	redonda	(rJ),	em	2012.	Fundada	em	1941,	sua	construção	foi	financiada	
pelos	estados	unidos,	após	getúlio	vargas	ter	ameaçado	aproximar-se	dos	países	do	eixo	nazifascista,	durante	a	segunda	guer-
ra	mundial.	em	1993,	a	csn	foi	privatizada.
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Portanto, nesse período, a ação do Estado foi de-

cisiva para impulsionar e diversificar os investimen-

tos no parque industrial do país, combatendo os prin-

cipais obstáculos ao crescimento econômico. Além de 

fornecer os bens de produção e os serviços de que os 

industriais privados necessitavam em suas indústrias 

de bens de consumo, o Estado os fornecia a preços 

mais baixos do que os cobrados pelas empresas priva-

das, fossem elas nacionais ou estrangeiras. Essa medi-

da visava ao fortalecimento do parque industrial bra-

sileiro. Era uma política fortemente nacionalista. 

Foram criados órgãos estatais de regulamenta-

ção da atividade econômica, encabeçados pelo Con-

selho Nacional de Economia (CNE); e indústrias em 

setores estratégicos. A intervenção estatal no setor de 

base da economia foi priorizada.

Embora a expressão substituição de importa-

ções possa ser utilizada desde que a primeira fábrica 

foi instalada no país, permitindo substituir a importa-

ção de determinado produto, foi o governo Getúlio 

Vargas que iniciou a adoção de medidas fiscais e cam-

biais que caracterizaram uma política industrial vol-

tada à produção interna de mercadorias que até en-

tão eram importadas.

Juros, câmbIo e trIbutos

Você já ouviu falar em política monetária, políti-

ca cambial, política fiscal? Conhece suas consequên-
cias para a indústria e outros setores econômicos? 
Por exemplo:
• Quando o Banco Central aumenta as taxas de 

juros, a política monetária beneficia o setor 
bancário (que empresta dinheiro) e prejudica 
os setores agrícola e industrial (que contraem 
empréstimos).

• Se o real se desvaloriza em relação ao dólar, a po-
lítica cambial torna as mercadorias importadas 
mais caras, o que diminui a concorrência no mer-
cado interno, e os exportadores recebem mais ao 
vender suas mercadorias.

• Por meio da política fiscal, os governos podem mani-
pular o sistema tributário e o volume de empréstimos 
de bancos oficiais para beneficiar algum setor da eco-
nomia em detrimento dos demais, entre outras ações.

As duas principais medidas adotadas foram a des-

valorização da moeda nacional (réis até 1942 e, a seguir, 

cruzeiro) em relação ao dólar, o que tornava o produto 

importado mais caro (desestimulando as importações), 

e a implantação de leis e tributos que restringiam, e às 

vezes proibiam, a importação de bens de consumo e de 

produção que pudessem ser fabricados internamente.

Em 1934, Getúlio Vargas promulgou uma nova 

constituição, que incluiu a regulamentação das 

relações de trabalho. Entre as principais medidas 

que beneficiaram o trabalhador figuravam a criação do 

salário mínimo, as férias anuais e o descanso semanal 

remunerado. Com essa atitude, que garantia o apoio da 

classe trabalhadora, e com o apoio das elites agrária e 

industrial, Vargas conseguiu aprovar uma nova consti-

tuição em 1937, que o manteve no poder como ditador 

até o fim da Segunda Guerra, em 1945, período que fi-

cou conhecido como Estado Novo.

Nessa época foram criados órgãos estatais de 

regulamentação da atividade econômica, encabeça-

dos pelo Conselho Nacional de Economia (CNE) e por 

indústrias em setores estratégicos, visando combater 

os obstáculos ao crescimento econômico. A interven-

ção estatal no setor de base da economia (petroquí-

mica, siderurgia, energia elétrica e indústria de ci-

mento, por exemplo) foi priorizada.

Graças a essa intervenção do Estado, houve grande 

crescimento da produção industrial, com exceção do 

período da Segunda Guerra. Durante os seis anos desse 

conflito armado, em razão da carência de indústrias de 

base e das dificuldades de importação, o crescimento 

industrial brasileiro foi de 5,4%, uma média inferior a 1% 

ao ano. A atuação do Estado revelou-se, então, impor-

tante para estimular a produção industrial. Observe  

na tabela abaixo que houve significativo crescimento na 

produção interna em diversos setores que sofreram res-

trições durante a guerra, mas o setor de transportes, cuja 

expansão não poderia ocorrer sem a importação de veí-

culos, máquinas e equipamentos, sofreu forte redução.

BrAsil: tAxAs De crescimeNto DA 
ProDução iNDustriAl – 1939-1945 (em PorceNtAGem)

Metalúrgicas 9,1

Material de transporte –11,0

Óleos vegetais 6,7

Têxteis 6,2

Calçados 7,8

Bebida e fumo 7,6

Total 5,4

BAER, Werner. A economia brasileira. São Paulo: Nobel, 2009. p. 59. 
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o	governo	dutra	(1946-1951)	

Graças à afinidade ideológica de Getúlio Vargas 

com o nazifascismo, que foi derrotado na Segunda 

Guerra, as oposições liberais se fortaleceram e, em 

1945, o presidente foi deposto. Vargas retornou ao po-

der em 1951, dessa vez eleito pelo povo. Com sua saí-

da, assumiu a Presidência o general Eurico Gaspar 

Dutra, em 1946, que instituiu o Plano Salte, destinan-

do investimentos aos setores de saúde, alimentação, 

transportes, energia e educação. Até 1950, quando 

terminou seu mandato, o Brasil passou por grande 

incremento da capacidade produtiva.

Durante a Segunda Guerra, o país exportou di-

versos produtos agrícolas, industriais e minerais para 

os países europeus em conflito, obtendo enorme sal-

do positivo na balança comercial. Esse saldo, porém, 

foi utilizado no decorrer do governo Dutra, com a im-

portação de máquinas e equipamentos para as indús-

trias têxteis e mecânicas, o reequipamento do sistema 

de transportes e o incremento da extração de mine-

rais metálicos, não metálicos e energéticos.

Além disso, houve forte mudança na política eco-

nômica do país com a abertura à importação de bens 

de consumo, o que contrariava os interesses da indús-

tria nacional. Os empresários nacionais defendiam a 

reserva de mercado, isto é, que o governo adotasse 

medidas que tornassem as mercadorias importadas 

mais caras ou mesmo proibissem sua entrada no país.

Boa parte das reservas cambiais acumuladas ao 

longo da Segunda Guerra foi utilizada na importação de 

cremes dentais, geladeiras, chocolates, brinquedos, arti-

gos decorativos e muitos outros produtos que agradavam 

à classe média. Ao utilizar as reservas, essa mudança 

obrigou o governo a desvalorizar o cruzeiro em relação ao 

dólar e emitir papel-moeda, o que provocou inflação e 

consequente queda de poder aquisitivo dos salários.

Leia, no texto a seguir, as três teorias de desenvol-

vimento – a neoliberal, a desenvolvimentista-naciona-

lista e a nacionalista radical – que embasavam, na pri-

meira metade do sé-

culo XX, o debate polí-

tico sobre as estratégias 

a ser adotadas para es-

timular o crescimento 

econômico. Note que 

há muitas semelhanças 

com as ideias discuti-

das atualmente.

na	foto,	o	general	eurico	
gaspar	dutra,	em	primei-
ro	plano,	na	inauguração	
da	 rodovia	 presidente	
dutra	em	são	paulo	(sp),	
em	1951.
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A fórmula neoliberal baseava-se na supo-

sição de que o mecanismo de preços deveria 

ser respeitado como a determinante principal 

da economia. As medidas fiscais e monetárias, 

bem como a política de comércio exterior, deve-

riam seguir os princípios ortodoxos estabeleci-

dos pelos teóricos e praticantes da política de 

banco central dos países industrializados. Os 

orçamentos governamentais deveriam ser 

equilibrados e as emissões severamente con-

troladas. O capital estrangeiro deveria ser bem 

recebido e estimulado como ajuda indispensá-

vel para um país falto de capitais. As limitações 

impostas pelo governo ao movimento interna-

cional do capital, do dinheiro e dos bens deve-

riam ser reduzidas ao mínimo. [...]

A segunda fórmula era a desenvolvimen-

tista-nacionalista [...]. A nova estratégia deveria 

visar a uma economia mista, na qual o setor 

privado recebia novos incentivos, na proporção 

de um determinado número de prioridades de 

investimento. Ao mesmo tempo, o Estado inter-

viria mais diretamente, através das empresas 

estatais e das empresas de economia mista, no 

sentido de romper os pontos de estrangula-

mento e assegurar o investimento em áreas 

nas quais faltasse, ao setor privado, quer a von-

tade, quer os recursos para se aventurar. Os 

defensores dessa fórmula reconheciam que o 

capital privado estrangeiro poderia desempe-

nhar um papel importante, mas insistiam em 

que só fosse aceito quando objeto de cuidadosa 

regulamentação pelas autoridades brasileiras.

A fórmula desenvolvimentista-naciona-

lista foi apresentada por um grupo pequeno 

mas variado. O seu denominador comum era 

um forte nacionalismo. [...]

A terceira fórmula era a do nacionalismo 

radical. Merece menos atenção que as outras 

duas, como fórmula econômica, porque foi 

apresentada mais dentro de um espírito de 

polêmica política, do que como estratégia cui-

dadosamente pensada para o desenvolvi-

mento. [...] Os nacionalistas radicais atribuíam 

o subdesenvolvimento brasileiro a uma alian-

ça natural de investidores particulares e go-

vernos capitalistas dentro do mundo indus-

trializado. Essa conspiração procurava limitar 

o Brasil eternamente a um papel subordina-

do, como exportador de produtos primários, 

cujos preços eram mantidos em níveis míni-

mos, e importador de bens manufaturados, 

cujos preços eram mantidos em níveis exor-

bitantes, por organizações monopolistas.

SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964). 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 117-120.

Thomas Skidmore (1932-) é norte-americano e historiador brasilianista.

Fórmulas para o crescImento
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o	retorno	de	getúlio	e	da	política	nacionalista

Ao retornar à Presidência em 1951, eleito pelo 

povo, Getúlio Vargas retomou seu projeto nacionalis-

ta: passou a investir em setores que deram suporte e 

impulsionaram o crescimento econômico – sistemas 

de transportes, comunicações, produção de energia 

elétrica e petróleo – e restringiu a importação de bens 

de consumo. Apoiado por um grande movimento na-

cionalista popular, Getúlio dedicou-se à criação da 

Petrobras (1953) e do Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social – BNDES (1952).

No confronto entre os getulistas, defensores da 

política nacional-desenvolvimentista, e os defensores 

da fórmula neoliberal, que preferiam promover a 

abertura da economia aos produtos e capitais estran-

geiros, o projeto de Getúlio acabou sendo derrotado. 

Os liberais argumentavam que, com a economia fe-

chada, a modernização e a expansão do parque indus-

trial nacional ficavam dependentes do resultado da 

exportação de produtos primários. Qualquer crise ou 

queda de preço desses produtos, particularmente do 

café, resultava em crise na modernização e expansão 

do parque industrial.

Juscelino	KuBitscheK	e	o	plano	de	metas

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956- 

-1961), houve um grande crescimento econômico em 

consequência da implantação do chamado Plano de 

Metas. Tratava-se de um amplo programa de desenvol-

vimento que previa maciços investimentos estatais em 

diversos setores da economia – agricultura, saúde, edu-

cação, energia, transportes, mineração e construção 

civil –, tornando o Brasil um país atraente aos investi-

mentos estrangeiros. Embalado por uma ideologia de-

senvolvimentista, o governo divulgava o objetivo de 

fazer o país crescer “50 anos em 5”, e buscava interiori-

zar a ocupação do território, integrando espaços com 

domínios naturais e ocupados pela agricultura e pecuá-

ria aos grandes centros urbano-industriais. Foi nessa 

época que a capital federal foi transferida do litoral para 

o interior com a construção de Brasília, inaugurada 

em 1960. Seu projeto urbanístico e a arquitetura mate-

rializaram a busca de modernização do país, que à épo-

ca ainda era dominado por estruturas econômicas e 

políticas herdadas do período agrário-exportador.

p	 getúlio	vargas	chega	ao	estádio	do	vasco	da	gama,	no	rio	de	Janeiro,	para	as	comemorações	do	dia	do	trabalho,	em	1o/5/1951.	
em	1954,	em	meio	à	séria	crise	política,	suicidou-se.	café	Filho,	seu	vice-presidente,	assumiu	o	poder,	permanecendo	até	1956.
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p	 o	projeto	de	transferir	a	capital	para	o	interior	existe	desde	o	período	colonial.	Já	na	república,	em	1892,	o	engenheiro	belga	
louis	Ferdinand	cruls	liderou	uma	equipe	que	demarcou	a	área	onde	atualmente	se	localiza	o	distrito	Federal.	na	foto,	vista	
aérea	da	capital	em	2012.

Na execução desse plano, 73% dos investimen-

tos dirigiram-se aos setores de energia e transportes. 

Isso permitiu grande aumento da produção de hidre-

letricidade e de carvão mineral, forneceu o impulso 

inicial ao programa nuclear, elevou a capacidade de 

prospecção e refino de petróleo, pavimentação e 

construção de rodovias (14 970 km), além de melho-

rias nas instalações e serviços portuários, aeroviários 

e reaparelhamento e construção de pequena extensão 

de ferrovias (827 km).

Paralelamente, em virtude dos investimentos es-

tatais em obras de infraestrutura e incentivos do go-

verno, houve expressivo ingresso 

de capital estrangeiro, responsá-

vel por grande crescimento da 

produção industrial, principal-

mente nos setores automobilísti-

co, químico-farmacêutico e de 

eletrodomésticos. O parque in-

dustrial brasileiro passou, assim, 

a contar com significativa produ-

ção de bens de consumo durá-

veis, o que sustentou e deu conti-

nuidade à política de substitui-

ção de importações.

Ao longo do governo JK consolidou-se o tripé  

da produção industrial nacional, formado pelas  

indústrias: 

• de bens de consumo não duráveis, que desde a se-

gunda metade do século XIX já vinham sendo pro-

duzidos, com amplo predomínio do capital privado 

nacional; 

• de bens de produção e bens de capital, que conta-

ram com investimento estatal nos governos de Ge-

túlio Vargas;

• de bens de consumo duráveis, com forte participação 

de capital estrangeiro, como vimos anteriormente.
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a	foto	mostra	JK	na	inauguração	da	
fábrica	da	volkswagen	em	são	Ber-
nardo	 do	 campo	 (sp),	 num	 Fusca	
conversível,	 em	 18/11/1959,	 evento	
que	marca	a	ampliação	da	entrada	do	
capital	estrangeiro	no	país.

p
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Entretanto, o sucesso do Plano de Metas resul-

tou num significativo aumento da inflação e da dívida 

externa, contraída para financiar seus investimentos. 

Além disso, a opção pelo transporte rodoviário, siste-

ma não recomendável em países territorialmente ex-

tensos como o nosso, marcou economicamente o 

Brasil de forma duradoura, diminuindo a competitivi-

dade dos produtos brasileiros no mercado internacio-

nal, com consequências até os dias atuais.

A política do Plano de Metas acentuou a concen-

tração do parque industrial na região Sudeste, agra-

vando os contrastes regionais. Com isso, as migra-

ções internas intensificaram-se, provocando o cres-

cimento acelerado e desordenado dos grandes cen-

tros urbanos, principalmente São Paulo e Rio de Janei-

ro. Os problemas decorrentes da falta de planejamen-

to urbano permanecem até hoje e também abrangem 

aglomerações urbanas que não abrigam grande par-

que industrial. 

A concentração do parque industrial no Sudeste 

determinou a implementação de uma política federal de 

planejamento econômico para o desenvolvimento das 

demais regiões. Em 1959, foi criada a Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e, nos anos 

seguintes, dezenas de outros órgãos, como a Superinten-

dência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), a 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(Sudeco), a Superintendência de Desenvolvimento do 

Sul (Sudesul) e a Companhia do Desenvolvimento  

do Vale do São Francisco (Codevasf), entre outras que 

foram extintas ou transformadas em agências de desen-

volvimento a partir do início da década de 1990.

o	governo	João	goulart	e	a	tentativa	de	reFormas

João Goulart, conhecido como Jango, exerceu o 

cargo de ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e se 

elegeu duas vezes como vice-presidente, nos manda-

tos de JK e de Jânio Quadros. Na época, era permitido 

votar para presidente e vice de partidos ou coligações 

diferentes. No decorrer de seu governo, o Brasil pas-

sou por uma grande crise política, iniciada em 25 de 

agosto de 1961 com a renúncia do presidente Jânio, 

empossado poucos meses antes. A crise agravou-se 

com os problemas econômicos herdados do governo 

JK, como a dívida externa e, sobretudo, a inflação.

A posse de Jango, em 25 de setembro de 1961, 

ocorreu após a instauração do parlamentarismo, que re-

duziu os poderes do chefe do Executivo (Presidente). 

Essa manobra política foi a solução encontrada para 

resolver uma crise institucional que abalava a unidade 

dos setores militares: os três ministros das Forças Arma-

das (Exército, Marinha e Aeronáutica) pressionavam o 

Congresso a votar pela desqualificação de Jango como 

presidente por motivos de “segurança nacional” (no 

contexto da Guerra Fria, uma forma de desqualificar 

um governante aos olhos dos setores conservadores da 

sociedade era tachá-lo de comunista). Contudo, vários 

comandantes regionais, encabeçados pelo III Exército 

(Rio Grande do Sul), defendiam a posse do vice-presi-

dente para que a Constituição não fosse desrespeitada.

∏	 posse	de	João	goulart	na	
presidência	da	república,	
em	 7/9/1961.	 Jango	 foi	
chefe	de	estado	durante	o	
curto	 período	 do	 parla-
mentarismo	 republicano	
brasileiro,	de	setembro	de	
1961	a	janeiro	de	1963.
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o	período	militar

Em 1o de abril de 1964, após um golpe de Estado 

que tirou João Goulart do poder, teve início no país o 

regime militar, com uma estrutura de governo ditato-

rial. O Brasil possuía o 43o PIB do mundo capitalista e 

uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. Em 1985, 

ao término do regime, o Brasil apresentava o 9o PIB do 

mundo capitalista e sua dívida externa era de aproxima-

damente 95 bilhões de dólares, ou seja, crescemos mui-

to, mas à custa de um pesado endividamento. O parque 

industrial cresceu de forma bastante significativa e a 

infraestrutura nos setores de energia, transportes e tele-

comunicações se modernizou. No entanto, embora os 

indicadores econômicos tenham evoluído positivamen-

te, a desigualdade social aprofundou-se muito nesse 

período, concentrando a renda nos estratos mais ricos 

da sociedade. Segundo o IBGE e o Banco Mundial, em 

1960, os 20% mais ricos da sociedade brasileira dispu-

nham de 54% da renda nacional, em 1970 passaram a 

contar com 62%, e em 1989, com 67,5% . O trecho a se-

guir nos mostra uma consequência imediata do modelo 

econômico adotado pelos governos militares, que foi 

agravado pelo êxodo rural iniciado na década de 1950.

Concomitante ao “paraíso de consumo” que se abria para a 

classe média dos grandes centros urbanos, onde proliferavam 

supermercados, shoppings e os outdoors de construtoras ofere-

cendo inúmeros lançamentos de apartamentos de luxo, crescia 

também a população marginalizada e miserável. A população 

favelada de Porto Alegre elevou-se de 30 mil pessoas em 1968 

para 300 mil em 1980; a do Rio de Janeiro, de 450 mil em 1965 

para 1,8 milhão em 1980; e a de São Paulo, de 42 mil em 1972 para 

mais de um milhão em 1980.

REZENDE FILHO, Cyro de Barros. Economia brasileira contemporâ-

nea. São Paulo: Contexto, 1999. p. 140. (Manuais).

as dIstorções do “mIlagre brasIleIro”

Durante o período parlamentarista do governo 

João Goulart (até início de 1963), como o presidente 

não conseguiu estruturar uma diretriz de política eco-

nômica, houve aumento da inflação e do desemprego, 

e redução nas taxas de crescimento, problemas que 

haviam provocado várias greves em 1962. Nesse con-

texto, fortaleceu-se a posição dos que defendiam a 

realização de um plebiscito pelo qual a população po-

deria optar entre a continuidade do regime parlamen-

tarista ou o retorno ao presidencialismo.

Em 6 de janeiro de 1963, o retorno ao presiden-

cialismo foi aprovado com 82% dos votos, o que con-

feriu amplos poderes ao presidente, permitindo-o 

encaminhar as reformas de base. Propunha-se uma 

ampla reforma dos sistemas tributário, bancário e 

eleitoral, a regulamentação dos investimentos es-

trangeiros e da remessa de lucros ao exterior, além 

da reforma agrária e de maiores investimentos em 

educação e saúde. Tal política, de caráter claramente 

nacionalista, foi tachada de comunista pelos setores 

mais conservadores da sociedade civil e militar, 

criando as condições para o golpe militar de 31 de 

março de 1964.

O que estava em jogo não era o embate entre so-

cialismo e capitalismo, mas o papel que cabia ao Esta-

do: investir preferencialmente no setor público (educa-

ção, saúde, habitação, infraestruturas urbana e agrária) 

ou em setores que beneficiavam as empresas privadas 

(como o de construção, sobretudo de usinas hidrelétri-

cas e rodovias). A vitória, garantida pela força das ar-

mas, foi a dos que defendiam a segunda opção. A histó-

ria desse período demonstra que o caminho adotado 

pelas forças conservadoras melhorou a vida de alguns 

em detrimento da maioria da população, fato revelado 

pela crescente concentração de renda ao longo do regi-

me militar, que veremos a seguir.
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∏	 essa	frase,	de	apelo	nacionalista,	foi	
utilizada	pelos	militares	para	intimi-
dar	os	opositores	do	regime.	note	que	
ela	permite	a	seguinte	interpretação:	
ame	o	país	do	jeito	que	está,	sem	crí-
ticas	ou	questionamentos,	ou	deixe-o.	
condenar	ao	exílio	quem	criticava	o	
regime	era	comum	para	governantes	
desse	período	ditatorial.
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Entre 1968 e 1973, período conhecido como “mi-

lagre econômico”, a economia brasileira desenvolveu- 

-se em ritmo acelerado. No gráfico ao lado é possível 

verificar o crescimento anual do PIB brasileiro entre 

1967 e 1975.

Esse ritmo de crescimento foi sustentado por 

investimentos governamentais que promoveram 

grande expansão na oferta de alguns serviços pres-

tados por empresas estatais, como energia, trans-

porte e telecomunicações. No entanto, várias obras 

tinham necessidade, rentabilidade ou eficiência 

questionáveis, como as rodovias Transamazônica e 

Perimetral Norte e o acordo nuclear entre Brasil e 

Alemanha. O setor de telecomunicações também foi 

beneficiado nesse período. Os investimentos nesse 

setor foram feitos graças à grande captação de recur-

sos no exterior, o que elevou a dívida externa, pois 

boa parte desse capital foi investido em setores pou-

co rentáveis da economia. Como pagar a parcela da 

dívida contraída com a construção de rodovias  

na Amazônia?

Outro aspecto importante na questão do cresci-

mento econômico no período militar foi o dos investi-

mentos externos. O capital estrangeiro penetrou em vá-

rios setores da economia, principalmente na extração de 

minerais metálicos (projetos Carajás, Trombetas e Jari), 

na expansão das áreas agrícolas (monoculturas de ex-

portação), nas indústrias química e farmacêutica, e na 

fabricação de bens de capital (máquinas e equipamen-

tos) utilizados pelas indústrias de bens de consumo.
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ESTATÍSTICAS históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1988. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1990. p. 118-119.
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∏	 durante	a	década	de	1970,	o	aumento	
das	 desigualdades	 sociais,	 a	 falta	 de	
solução	 para	 o	 êxodo	 rural	 e	 o	 baixo	
investimento	em	habitação	popular	fize-
ram	 com	 que	 milhões	 de	 famílias	 em	
todas	 as	 grandes	 cidades	 brasileiras	
fossem	viver	em	favelas.	na	foto,	favela	
no	bairro	de	vila	prudente,	em	são	paulo	
(sp),	em	1978.

Acervo Folhapress/Arquivo da editora
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	 página	do	jornal	O Estado de S. Paulo,	
do	dia	02/09/1965,	mostrando	anúncio	
de	venda	e	locação	de	apartamentos	
do	edifício	itália,	prédio	localizado	na	
região	 central	 de	 são	 paulo,	 área	
nobre	da	cidade	na	época.

p

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_010a029_U01C01.indd   22 4/12/13   4:12 PM



	 industrialização	Brasileira	 23

Como o aumento dos preços dos produtos (in-
flação) não era integralmente repassado aos salários, 
a taxa de lucro dos empresários foi ampliada com a 
diminuição do poder aquisitivo dos trabalhadores. 
Aumentava-se, assim, a taxa de reinvestimento dos 
lucros em setores que gerariam empregos principal-
mente para os trabalhadores qualificados e exclui os 
pobres, o que deu continuidade ao processo histórico 
de concentração da renda nacional. Ficou famosa a 
frase do então ministro da Fazenda Delfim Netto, em 
resposta à inquietação dos trabalhadores ao ver seus 
salários arrochados: “É necessário fazer o bolo crescer 
para depois reparti-lo”. O bolo (a economia) cresceu 
– o Brasil chegou a ser a 9a maior economia do mundo 
capitalista no início da década de 1980 (em 2012, se-
gundo o Fundo Monetário Internacional, o Brasil era 
a 6a economia do mundo) – e, até hoje, a renda perma-
nece concentrada (em 2009, segundo o Banco Mun-
dial, os 10% mais ricos se apropriavam de 42,9% da 
renda nacional).

Nesse contexto, as pessoas da classe média que 
tinham qualificação profissional viram seu poder de 
compra ampliado, quer pela elevação dos salários em 

cargos que exigiam formação técnica e superior, quer 
pela ampliação do sistema de crédito bancário, per-
mitindo maior financiamento do consumo. Enquanto 
isso, os trabalhadores sem qualificação tiveram seu 
poder de compra diminuído e ainda foram prejudica-
dos com a degradação dos serviços públicos, sobretu-
do os de educação e saúde.

No final da década de 1970, os Estados Unidos 
promoveram a elevação das taxas de juros no merca-
do internacional, reduzindo os investimentos desti-
nados aos países em desenvolvimento. Além de sentir 
essa redução, a economia brasileira teve de arcar com 
o pagamento crescente dos juros da dívida externa, 
contraída com taxas flutuantes.

Diante dessa nova realidade, a saída imposta pelo 
governo para obter recursos que permitissem honrar 
os compromissos da dívida pode ser sintetizada na fra-
se: “Exportar é o que importa”. Porém, como tornar 
os produtos brasileiros internacionalmente competiti-
vos? Tanto em qualidade como em preço, as mercado-
rias produzidas na época em um país em desenvolvi-
mento como o Brasil, que quase não investia em tecno-
logia, enfrentavam grandes obstáculos.

durante	o	período	militar,	a	economia	cresceu	e	o	país	se	
modernizou,	 mas	 algumas	 necessidades	 básicas	 da	
população,	como	o	acesso	à	água	no	semiárido	nordesti-
no,	continuaram	se	agravando.
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∏	 construção	da	rodovia	transamazônica	
em	altamira,	pará.	essa	rodovia	foi	cons-
truída	 numa	 época	 em	 que	 não	 existia	
preocupação	 com	 a	 sustentabilidade	
ambiental	e	sem	planejamento	eficiente	
para	a	promoção	do	crescimento	econômi-
co	com	justiça	social,	que	é	eixo	do	desen-
volvimento	sustentável	(foto	de	1972).
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As soluções encontradas foram desastrosas para 

o mercado interno de consumo:

• redução do poder de compra dos assalariados, co-

nhecido como arrocho salarial;

• subsídios fiscais para exportação (cobrava-se me-

nos imposto por um produto exportado que por 

um similar vendido no mercado interno);

• negligência com o meio ambiente, levando ao au-

mento de diversas formas de poluição, erosão e de 

outras agressões ao meio natural;

• desvalorização cambial: a valorização do dólar em 

relação ao cruzeiro (moeda da época) facilitava as 

exportações e dificultava as importações;

• diminuição do poder aquisitivo das famílias para 

combater o aumento dos preços.

Essas medidas, adotadas em conjunto, favorece-

ram a venda de produtos no mercado externo, mas 

prejudicaram o mercado interno, reduzindo o poder 

de compra do brasileiro. Assim se explica o aparente 

paradoxo: a economia cresce, mas o povo empobrece.

Na busca de um maior superavit na balança co-

mercial, o governo aumentou os impostos de importa-

ção não apenas para bens de consumo, como também 

para os bens de capital e bens intermediários. A conse-

quência dessa medida foi a redução da competitivida-

de do parque industrial brasileiro frente ao exterior ao 

longo dos anos 1980. Os industriais não tinham capaci-

dade financeira para importar novas máquinas e, por 

causa da falta de competição com produtos importa-

dos, não havia incentivos à busca de maior produtivi-

dade e qualidade dos produtos. Com isso, as indústrias, 

com raras exceções, foram perdendo competitividade 

no mercado internacional e as mercadorias comercia-

lizadas internamente tornaram-se caras e tecnologica-

mente defasadas em relação às estrangeiras.

Os efeitos sociais dessa política econômica se 

agravaram com a crise mundial, que se iniciou em 

1979. As taxas de juros da dívida externa atingiram, 

em 1982, o recorde histórico de 14% ao ano. A partir 

de então, a economia brasileira passou por um perío-

do em que se alternavam anos de recessão e outros de 

baixo crescimento. Isso se arrastou por toda a década 

de 1980 e início da de 1990, período que se caracteri-

zou pela chamada ciranda financeira: o governo 

emitia títulos públicos para captar o dinheiro deposi-

tado pela população nos bancos. Como as taxas de 

juros oferecidas internamente eram muito altas, mui-

tos empresários deixavam de investir no setor produ-

tivo – o que geraria empregos e estimularia a econo-

mia aumentando o PIB – para investir no mercado 

financeiro. Na época, essa “ciranda” criava a necessi-

dade de emissão de moeda em excesso, o que elevou 

os índices de inflação.

Outro aspecto negativo da política econômica 

do período militar merece destaque: se as medidas 

adotadas tinham como objetivo o crescimento do PIB 

a qualquer custo, o que fazer com as empresas inefi-

cientes, à beira da falência? A solução encontrada 

para esse problema foi a estatização. O Estado brasi-

leiro adquiriu empresas em quase todos os setores da 

economia utilizando recursos públicos, em parte 

acumulados com o pagamento de impostos por toda 

a população. O crescimento da participação do Esta-

do na economia, de 1964 a 1985, foi muito grande 

(veja o gráfico da página ao lado). Em 1985, cerca de 

20% do PIB era produzido em empresas estatais, en-

quanto os serviços tradicionalmente públicos, como 

saúde e educação, estavam se deteriorando por causa 

da falta de recursos, que eram redirecionados dos se-

tores sociais para os produtivos.
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∏	 assembleia	 de	 grevistas	 na	 região	 do	
aBc	(santo	andré,	são	Bernardo	e	são	
caetano,	na	grande	são	paulo).	nas	pri-
meiras	greves	do	período	ditatorial,	eles	
reivindicavam	 aumento	 de	 salários,	
garantia	de	emprego,	reconhecimento	
das	comissões	de	fábrica	e	liberdades	
democráticas.	para	as	autoridades,	isso	
era	“coisa	de	comunista”	e	o	movimento	
foi	duramente	reprimido	(foto	de	1979).
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O período dos governos militares no Brasil ca-

racterizou-se pela apropriação do poder público por 

agentes que desviaram os interesses do Estado para 

as necessidades empresariais. As carências da popu-

lação ficaram em segundo plano; as prioridades foram 

o crescimento do PIB e o aumento do superavit na ba-

lança comercial. O objetivo de qualquer governo é o 

de aumentar a produção econômica. O problema é 

saber como atingi-lo sem comprometer os investi-

mentos em serviços públicos, que possibilitam a me-

lhoria da qualidade de vida das pessoas.

Apesar do exposto, durante o período do regime 

militar, o processo de industrialização e de urbaniza-

ção continuou avançando, resultando em significati-

va melhora nos índices de natalidade e mortalidade, 

que registraram queda, além do aumento da expecta-

tiva de vida. A interpretação desse fato deve levar em 

conta o intenso êxodo rural, já que nas cidades au-

mentou o acesso a saneamento básico e atendimento 

médico-hospitalar, bem como a remédios e progra-

mas de vacinação em postos de saúde, e o fato de que 

muitos migrantes conseguiram melhorar a qualidade 

de vida nos centros urbanos.

O fim do período militar ocorreu em 1985, de-

pois de várias manifestações populares a favor das 

eleições diretas para presidente da República. Os pro-

blemas econômicos herdados do regime militar fo-

ram agravados no governo que se seguiu, o de José 

Sarney, e só foram enfrentados efetivamente nos anos 

1990, como estudaremos no próximo capítulo. 

Participação de empresas privadas Participação do governo Participação de empresas estatais

Brasil: investimento na economia

IBGE. Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. p. 504. (CD-ROM).

p	 esse	gráfico	mostra	a	taxa	de	investimentos	dos	governos	municipais,	estaduais	e	federal,	do	setor	privado	e	de	empresas	estatais,	
na	economia	brasileira	em	relação	ao	total	do	piB.	no	ano	de	2000,	por	exemplo,	o	investimento	total	foi	inferior	a	20%	do	piB,	sendo	
que	as	estatais	investiram	pouco	mais	de	1%,	o	governo	investiu	aproximadamente	2%	e	o	setor	privado	investiu	o	restante.

Como síntese do processo de industrialização 

na época do regime militar, leia o texto a seguir, no 

qual a autora caracteriza as diferentes fases desse 

processo.
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Do ponto de vista da industrialização brasileira propriamente 

dita, o golpe de 1964 não trouxe nenhuma mudança nos rumos por ela 

tomada desde 1955. Muito pelo contrário, o papel da ditadura militar 

foi o de consolidar o modelo econômico implantado nos anos 1950, 

aperfeiçoando-o. Logo, a primeira característica da industrialização 

brasileira dessa época foi a permanência das diretrizes estabelecidas 

pelo Plano de Metas, mantendo-se o tripé inaugurado nos anos 1950 

a pleno vapor.

A história da economia e da industrialização brasileiras do pós-

-64 pode ser dividida em três períodos: a) 1962-67 – fase caracteri-

zada como de crise e recessão; b) 1968-74 – fase de retomada do 

crescimento industrial vulgarmente conhecida como “milagre econô-

mico brasileiro”, em virtude das elevadas taxas de crescimento de 

nossa economia; c) de 1974 até o presente (1992) – fase em que o 

“milagre” entrou em total e completo declínio, sem que as várias saí-

das tentadas tenham conseguido grande sucesso.

MENDONÇA, Sônia. A industrialização brasileira. São Paulo: Moderna, 1997. p. 67-68. (Polêmica).

depoIs da tempestade, vem o “mIlagre”
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p	 em	1984,	a	campanha	por	eleições	diretas	para	presidente	contou	com	a	realização	de	comícios	simultâneos	em	todas	as	capi-
tais	e	grandes	cidades	brasileiras,	reunindo	milhões	de	pessoas.	na	foto,	vista	do	comício	em	Belo	horizonte	(mg).

1.	 Qual	foi	a	influência	do	ciclo	do	café	no	processo	de	industrialização	brasileiro?

2.	 analise	resumidamente	a	política	industrial	do	governo	de	getúlio	vargas	em	seus	dois	períodos.

3.	 sobre	o	plano	de	metas	implementado	pelo	governo	de	Juscelino	Kubitschek:

a)	 indique	suas	principais	características.

b)	discuta	as	principais	consequências	desse	plano	para	a	economia	brasileira.

4.	 explique	resumidamente	o	que	foi	o	“milagre	econômico”	e	a	política	industrial	efetivada	pelo	regime	militar.

compreendendo conteúdos
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1.	 Como	 estudamos,	 a	 industrialização	 promove	 uma	 série	
de	 transformações	 na	 economia	 e	 na	 sociedade	 das	 re-
giões	onde	as	fábricas	são	implantadas.	observe	a	pintura	
de	tarsila	do	amaral	e	escreva	um	pequeno	texto	desta-
cando	as	mudanças	que	a	industrialização	provoca	na	or-
ganização	do	espaço	urbano.

2.	 observe	a	imagem	abaixo.	ela	retrata	as	condições	de	mo-
radia	de	parcela	da	população	urbana	no	início	do	século	
XX.	Com	base	nela,	elabore	um	texto	relatando	as	condi-
ções	de	vida	do	trabalhador	urbano	no	início	do	século	XX:

•	utilize	 elementos	 da	 fotografia	 para	 exemplificar	 essas	
condições.	

•	Considere	a	situação	de	subemprego	a	que	muitas	pessoas	
estavam	submetidas	e	o	papel	do	poder	público	na	realiza-
ção	de	investimentos	em	moradia	popular.	

•	Conclua,	 respondendo:	 a	 realidade	 mostrada	 na	 foto	 per-
manece	até	os	dias	de	hoje	ou	foi	solucionada?

p	 Cortiço	no	rio	de	Janeiro,	no	começo	do	século	XX.

Desenvolvendo	habilidades	

A
u

g
u

st
o

 M
al

ta
/A

rq
u

iv
o

 d
a 

ed
it

o
ra

C
ed

id
a 

p
o

r T
ar

si
la

 d
o

 A
m

ar
al

 E
m

p
re

en
d

im
en

to
s.

p	 A Gare,	de	tarsila	do	amaral,	de	1925.
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DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

você	já	parou	para	pensar	em	como	tudo	está	relacionado	em	nosso	cotidiano?	se	formos	pensar	nas	disciplinas	que	
aprendemos	na	escola,	todas	as	coisas	que	acontecem	em	nosso	dia	a	dia	carregam	consigo	um	pouco	de	cada	uma	delas.	
a	divisão	do	conhecimento	por	disciplina	permite	um	estudo	mais	aprofundado	e	específico	sobre	cada	assunto.	mas	não	
podemos	nos	esquecer	de	que,	na	realidade,	os	conhecimentos	não	são	isolados;	pelo	contrário,	eles	se	complementam	e	se	
relacionam.	ao	realizar	as	atividades	desta	seção,	observe	como	a	geografia	interage	com	outras	disciplinas.	Quando	essas	
relações	são	estabelecidas,	o	aprendizado	fica	ainda	mais	interessante	e	significativo.

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	as	disciplinas	geografia,	literatura,	arte	e	história.

Os	modernistas	e	o	início	da	industrialização	em	São	Paulo

o	modernismo	foi	um	movimento	cultural	que	se	consolidou	em	são	paulo	na	época	em	que	o	processo	de	
industrialização	brasileira	avançava,	causando	grande	repercussão	no	cenário	artístico	nacional.

esse	movimento	foi	fortemente	influenciado	pelo	modernismo	europeu	e	incentivava	o	enfoque	nos	ele-
mentos	da	cultura	brasileira,	a	 liberdade	de	estilo,	a	aproximação	com	a	 linguagem	oral.	entre	os	poetas,	
podemos	destacar	oswald	de	andrade,	detentor	de	um	estilo	nacionalista	que	buscava	recuperar	as	origens	
primitivas	do	Brasil	para	elaborar	uma	visão	crítica	da	sociedade	brasileira,	que	sofria	grande	influência	da	
sociedade	de	consumo	da	europa	e	dos	estados	unidos.

tarsila	do	amaral	(1886-1973),	outra	notória	artista	modernista,	integrou,	junto	com	oswald	de	andrade,	
o	movimento	antropofágico,	que	tinha	como	objetivo	“devorar”	a	produção	artística	e	cultural	europeia,	ofere-
cendo	um	novo	significado	a	ela.	o	quadro	Operários	foi	pintado	no	ano	de	1933,	quando	tarsila	esteve	ligada	
politicamente	ao	comunismo.

p	 Operários,	de	tarsila	do	amaral,	de	1933.

a	 partir	 do	 século	 XiX,	 a	
classe	 burguesa	 urbano-in-
dustrial	 cresceu.	 no	 Brasil,	
essa	classe	era	composta	prin-	
cipalmente	pelas	pessoas	que	
enriqueciam	 com	 o	 dinheiro	
advindo	 das	 indústrias	 e	 das	
atividades	agrícolas	de	expor-
tação	–	a	maioria	dos	latifun-
diários	 morava	 nas	 grandes	
cidades.

leia	 abaixo	 trechos	 de	
poemas	 que	 tratam	 dessa	
nova	 sociedade	 que	 se	 for-
mava,	 escritos	 por	 mário	 de	
andrade	 e	 cassiano	 ricardo,	
dois	nomes	que	também	inte-
graram	o	movimento	moder-
nista	no	Brasil:

Ode ao burguês

mário	de	andrade

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
O burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!

O homem-curva! O homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
É sempre um cauteloso pouco a pouco.
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Pesquisa na internet

P FGV/CPDOC
No portal da Fundação Getúlio Vargas/Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (FGV/CPDOC) 
você encontra vários textos sobre economia, política, cultura, diversas biografias e outros assuntos relacionados à história 
brasileira contemporânea. Disponível em: <www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 24 nov. 2012.

P Ipea
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) traz em seu site vários textos e análises de conjuntura sobre a economia 
brasileira. Disponível em: <www.ipea.gov.br>. Acesso em: 24 nov. 2012.

Sessão de vídeo

P Coronel Delmiro Gouveia. Direção: Geraldo Sarno. Brasil, 1978.

No início do século, no Nordeste brasileiro, empresário pioneiro da indústria nacional é perseguido 
por se recusar a vender sua fábrica para industriais britânicos. Esse filme retrata as dificuldades e 
pressões sofridas pelos que tentavam enfrentar o domínio estrangeiro em vários setores da economia 
nacional.

P Eles não usam black-tie. Direção: Leon Hirszman. Brasil, 1981.

Narra o cotidiano de uma família de operários e os conflitos entre pai e filho durante uma greve no 
período da ditadura militar. Destacando a contradição inerente à relação capital-trabalho, o filme 
descreve as agruras e sonhos da classe operária brasileira num período de forte exploração e arrocho 
salarial.

P Jânio a 24 Quadros. Direção: Luiz Alberto Pereira. Brasil, 1984.

Apresenta um panorama político do Brasil de 1950 a 1980, analisando os motivos da renúncia de 
Jânio Quadros e a influência da atitude do ex-presidente na instalação do regime militar. Durante o 
documentário, são analisados o desenvolvimentismo de JK, a ditadura militar, a censura, o movimento 
dos estudantes e dos trabalhadores, e a luta pela anistia.

P Mauá, o imperador e o rei. Direção: Sérgio Resende. Brasil, 1999.

O filme mostra o enriquecimento e a falência de Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), empreendedor 
gaúcho mais conhecido como barão de Mauá. Foi considerado o primeiro grande empresário brasileiro, 
responsável por uma série de iniciativas modernizadoras da economia nacional. Arrojado em sua luta 
pela industrialização do Brasil, Mauá foi um vanguardista no século XIX.
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Flechas contra o muro
Cassiano	ricardo

Pra se poder viver
compra-se o mundo em que se vive
Como quem compra um objeto

secreto, mas visível.
Compram-se os seus problemas
sem solução

	1.	 Com	base	na	observação	da	pintura	de	tarsila	do	amaral	e	considerando	a	sociedade	brasileira	da	década	de	
1920,	faça	o	que	se	pede.

a)	descreva	as	expressões	dos	operários	representados	na	pintura.

b)	o	que	essa	pintura	revela	sobre	a	situação	da	sociedade	da	época?

c)	Como	são	as	relações	de	empregados	e	patrões	nas	indústrias	atualmente?	Faça	um	desenho	ou	escreva	um	
texto	retratando	essas	relações.

	2.	 Com	base	na	leitura	dos	trechos	dos	poemas	de	Mário	de	andrade	e	Cassiano	ricardo,	responda:

a)	Quais	são	as	críticas	feitas	nesses	poemas?

b)	na	sua	opinião,	quais	foram	as	vantagens	e	desvantagens	da	industrialização?	relacione-as	em	uma	tabela.

p
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ca
p

ítu
lo

a economia brasileira a 
partir de 19852

Não sou especialista em Brasil, mas uma coisa estou habilitado a dizer: 

Não creiam que mão de obra barata ainda seja uma vantagem.

Peter Drucker (1909-2005), administrador austríaco, professor universitário e autor de 
vários livros que tiveram grande infl uência no meio acadêmico e empresarial.

no capítulo anterior tratamos da industrialização e da política econômica até o fi nal do 

regime militar e vimos que havia uma ciranda fi nanceira e um aumento nos índices de infl ação.

As famílias e os empresários tinham grande difi culdade de planejar suas ações futuras e 

a renda se concentrava aceleradamente, penalizando as camadas mais pobres da população e 

favorecendo as classes mais abastadas.

neste capítulo vamos estudar a política econômica brasileira desde o fi nal do regime mi-

litar até os dias atuais, conhecendo os planos econômicos mais impactantes, as consequências 

da infl ação para a sociedade e os fatores que permitiram obter sucesso em seu controle. 

veremos também as reformas estruturais que ampliaram a inserção da economia brasilei-

ra no mercado mundial e a estrutura e distribuição do nosso parque industrial.

cédulas emitidas pelo Banco central do Brasil (1942-1994)
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1965-1974

1970-1984

1989-1990

1993-1994 de 1994 até hoje

1990-1992

1967-1972

1986-1990

p	 observe	que	em	apenas	oito	anos,	entre	1986	e	1994,	o	brasil	teve	cinco	moedas	diferentes.
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o	plAno	cruzAdo

Tancredo Neves, eleito indiretamente em 1985, 

não chegou a ser empossado porque faleceu. Nessa 

eleição, os eleitores foram os parlamentares – deputa-

dos federais e senadores – e os representantes dos 

partidos políticos que formavam o Colégio Eleitoral. 

Seu vice, José Sarney, que apoiou o regime militar des-

de seu início, assumiu o cargo de presidente em 15 de 

março do mesmo ano. Durante seu mandato, preo-

cupou-se em implementar reformas, visando estabili-

zar a economia e obter apoio popular.

Embora tenha implantado posteriormente ou-

tros três pacotes na tentativa de estabilizar a moeda, 

seu governo ficou marcado pelo primeiro deles, o Pla-

no Cruzado, lançado em 28 de fevereiro de 1986. En-

tre as principais medidas destacavam-se a troca da 

moeda nacional – mil cruzeiros passaram a valer um 

cruzado – e o congelamento de preços e salários. 

Com exceção do mínimo (que subiu 16%), todos os 

salários foram definidos com base no poder de com-

pra médio dos últimos seis meses e acrescidos de um 

abono de 8%. Essas medidas, associadas à manuten-

ção das datas de reajuste das categorias profissionais, 

ao aumento dos prazos de financiamento dos crediá-

rios para a compra de bens de consumo e ao controle 

da taxa de câmbio, promoveram rápido aumento no 

poder de compra dos assalariados.

O plano contou com grande apoio da população 

e de parcela expressiva de economistas dos partidos 

de oposição. A população foi estimulada a denunciar 

os estabelecimentos comerciais, principalmente su-

permercados que aumentavam os preços de suas 

mercadorias, desobedecendo ao congelamento im-

posto pelo plano. As taxas de inflação tiveram uma 

queda vertiginosa, mantendo-se baixas até outubro 

de 1986, e levaram o PMDB, partido do presidente, a 

eleger os governadores de 22 das 24 unidades da Fe-

deração (estados e Distrito Federal) então existentes 

(atualmente são 27).
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p	 manchete	do	jornal	Folha de 

S.Paulo	anunciando	o	plano	
cruzado,	em	28/2/1986.
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∏	 supermercado	em	brasília	(dF)	
com	gôndolas	vazias.	A	grande	
corrida	ao	consumo	e	a	conse-
quente	 escassez	 de	 produtos	
levou	os	comerciantes	a	cobrar	
ágio	(acréscimo),	o	que	signifi-
cou,	na	prática,	o	fim	do	conge-
lamento	e	o	retorno	ao	aumen-
to	dos	preços	(foto	de	1986).
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Com o aumento da demanda, rapidamente co-

meçaram a sumir produtos das prateleiras, e a escas-

sez – que em alguns casos era real, mas em outros era 

provocada por fabricantes e comerciantes, que se re-

cusavam a vender seus produtos pelo preço congela-

do – levou à cobrança de ágio na comercialização.

Nessa época, como o Brasil possuía uma das 

economias mais fechadas do mundo ocidental (nossa 

abertura comercial se iniciou em 1990), não havia 

possibilidade de o governo liberar a importação de 

bens de consumo para combater o aumento dos pre-

ços. No caso da carne, os pecuaristas se recusavam a 

abater o gado, e a escassez do produto criou um mer-

cado paralelo, com a carne sendo vendida a preços 

muito superiores aos definidos pelo congelamento.

O retorno dos reajustes de preços ocorreu com 

rapidez e, consequentemente, a inflação voltou a su-

bir em decorrência da:

• cobrança de ágio na comercialização de produtos;

• falta de concorrência dos produtos importados; 

• contínua elevação nas cotações do dólar em rela-

ção à moeda nacional – que provocava a elevação 

de preços em todos os produtos importados, como 

petróleo, trigo e máquinas;

• manutenção do deficit público, que alimentava no-

vamente a ciranda financeira.

Logo após as eleições de outubro de 1986 (para a 

escolha de novos governadores, senadores, deputados 

federais e estaduais), foi lançado o Plano Cruzado II, 

com grandes reajustes nas tarifas públicas e forte au-

mento nos impostos indiretos, reduzindo o poder de 

compra da população. Em fevereiro de 1987 foi abolido 

o controle oficial de preços e a correção monetária vol-

tou a ser mensal, para acompanhar o descontrole infla-

cionário, cuja consequência é a diminuição dos salários 

reais. Também foi decretada a moratória do pagamento 

da dívida externa, o que bloqueou imediatamente o in-

gresso de capital estrangeiro no país e criou grandes 

dificuldades de negociação no mercado internacional.

Nos anos seguintes, o governo José Sarney se ca-

racterizou por perda de popularidade e pelo lança-

mento de outros dois planos econômicos (Plano 

Bresser e Plano Verão), todos com sérios problemas 

para ser postos em prática. Apesar das sucessivas ten-

tativas de controle, uma das principais heranças do 

governo Sarney foi uma altíssima inflação: 53% em 

dezembro de 1989, atingindo 85% em março de 1990, 

quando o mandato se encerrou.

Ao longo da década de 1980, a ciranda financeira 

e as altas taxas de inflação, com a consequente perda 

do poder de compra dos salários, foram responsáveis 

por um período de estagnação na produção industrial 

e de baixo crescimento econômico (segundo o Banco 

Mundial, o PIB brasileiro cresceu em média 2,7% nos 

anos 1980). A necessidade de controlar a inflação e 

ajustar as contas externas – fortemente comprometi-

das com o aumento do preço do petróleo e das taxas de 

juros no mercado internacional – havia levado o gover-

no do general João Baptista Figueiredo (1979-1985), o 

último do regime militar, a se preocupar com ajustes de 

curto prazo na política econômica. O mesmo ocorreu 

na gestão de Sarney. Essa prioridade significou uma 

década inteira sem planejamento econômico de longo 

prazo, com exceção de alguns setores (política de reser-

va de mercado para informática e incentivo à ex-

portação de celulose, por exemplo). Houve, nesse 

período, uma queda de 5% na participação da 

produção industrial no PIB brasileiro.

No campo da política econômica e do papel 

do Estado, o governo Sarney foi responsável por 

um incipiente processo de privatização de empre-

sas estatais, começando a retirar o Estado do setor 

produtivo para concentrar sua ação na fiscaliza-

ção e na regulamentação. Foram vendidas dezes-

sete empresas estatais, das quais as mais impor-

tantes foram a Aracruz Celulose, a Caraíba Metais 

e a Eletrossiderúrgica Brasileira (Sibra). A seguir, 

estudaremos esse tema mais detalhadamente.
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∏	 com	incessantes	remarcações	de	preços,	as	pessoas	
geralmente	faziam	suas	compras	assim	que	recebiam	o	
salário,	porque	no	dia	seguinte	o	preço	da	maioria	dos	
produtos	já	estaria	mais	alto	(foto	de	1988).
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o	plAno	collor

Fernando Collor, eleito em 1990 

para suceder Sarney, foi o primeiro pre-

sidente a chegar ao poder via voto po-

pular após o fim do regime militar. Um 

dia depois da posse, o novo governo 

lançou um plano de estabilização eco-

nômica, que ficou conhecido como 

Plano Collor, baseado no confisco 

generalizado por dezoito meses dos 

depósitos bancários em dinheiro supe-

riores a 50 mil cruzeiros (cerca de  

R$ 6 800,00, em valores de dezembro 

de 2012 usando o IPCA como indexa-

dor, ou R$ 3 200,00, caso se utilize o 

dólar como referência). Com isso, a 

equipe econômica esperava reduzir o 

consumo e, consequentemente, frear a 

inflação. A falta de dinheiro em circula-

ção reduziu a inflação, de 85% ao mês 

em março, para 14% em abril de 1990.

A liberação antecipada dos recur-

sos retidos poderia ser feita pelo Minis-

tério da Fazenda, que estudava os pedi-

dos caso a caso. Podiam ser liberados depósitos de em-

presas para pagamento de salários e dinheiro de pes-

soas doentes que necessitavam de tratamento médico, 

entre outros casos. Como havia exceções que permi-

tiam a liberação dos recursos bloqueados, aumentavam 

as pressões exercidas por políticos e lobistas para ob-

tê-las, o que se tornou grande fonte de corrupção. As 

práticas de corrupção, comandadas pelo tesoureiro da 

campanha eleitoral de Collor, foram amplamente divul-

gadas pela imprensa. As demais empresas e trabalhado-

res receberam seu dinheiro de volta em dezoito parce-

las, que começaram a ser pagas após dezoito meses de 

confisco. Segundo cálculos divulgados na época, o po-

der de compra do dinheiro devolvido havia se reduzido 

em aproximadamente 40%, uma vez que os índices de 

reajuste utilizados foram menores que os da inflação.CID
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p	 o	confisco	de	dinheiro	praticado	pelo	plano	collor	deixou	muitas	pessoas	e	
empresas	sem	poder	realizar	gastos	que	tinham	planejado,	como	adquirir	uma	
casa	ou	um	bem	de	consumo	necessário	ao	dia	a	dia,	pagar	alguma	dívida,	
modernizar	a	empresa,	etc.	muitas	pessoas	tiveram	a	poupança	de	uma	vida	
inteira	confiscada.	na	foto,	pessoas	aguardando	abertura	de	agência	bancária	
em	são	paulo	(sp).	Foto	de	9/10/1990.	

Fernando	collor	e	rosane	collor	deixam	o	palácio	do	planalto	
após	a	assinatura	do	termo	de	afastamento	da	presidência	da	
república.	os	casos	de	corrupção	envolveram	o	tesoureiro	pau-
lo	césar	Farias	e	a	esposa	do	presidente,	que	estava	no	coman-
do	da	legião	brasileira	de	Assistência	(lbA).	esses	e	outros	
casos	levaram	à	instalação	de	um	processo	de	 impeachment	
(impedimento)	no	congresso	nacional.	em	setembro	de	1992	
houve	a	realização	de	vários	comícios	populares	nas	maiores	
cidades	brasileiras	para	protestar	e	pedir	o	 impeachment	do	
presidente.	em	dezembro	do	mesmo	ano,	antes	que	o	processo	
de	cassação	fosse	votado	em	plenário,	collor	renunciou,	deixan-
do	como	herança	uma	inflação	de	25%	ao	mês.

p

W
il

s
o

n
 P

e
d

ro
s
a

/A
g

ê
n

c
ia

 E
s
ta

d
o

K
á

ti
a

 L
o

m
b

a
rd

i/
F
o

lh
a

p
re

s
s

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_030a048_U01C02.indd   33 4/12/13   4:14 PM



34	 brAsil:	industriAlizAção	e	políticA	econômicA

A permissão para a elevação dos preços de al-

guns serviços privados e tarifas públicas levou ao re-

torno da espiral inflacionária já no início de 1991, 

antes que o plano completasse seu primeiro ano. Os 

índices da inflação ocorrida após o Plano Collor fo-

ram menores que os índices anteriores a esse plano 

porque havia falta de dinheiro em circulação no mer-

cado. A consequente recessão (em 1992 houve uma 

queda de 0,5% no PIB) levou a um grande aumento do 

desemprego e da economia informal, uma vez que o 

plano não promoveu crescimento econômico, distri-

buição de renda, nem combate ao deficit público.

Além do confisco monetário, o Plano Collor 

apoiava-se em outros três pontos:

• diminuição da participação do Estado no setor 

produtivo por meio da privatização de empresas 

estatais (dezoito empresas, com destaque para  

Usiminas e Embraer) e da concessão à iniciativa 

privada da exploração de rodovias, portos, ferro-

vias e hidrelétricas, entre outros;

• eliminação dos monopólios do Estado em teleco-

municações e petróleo, e fim da discriminação ao 

capital estrangeiro, que, entre outros investimen-

tos, poderia participar dos leilões de privatização;

• abertura da economia ao ingresso de produtos e 

serviços importados por meio da redução e/ou eli-

minação dos impostos de importação, reservas de 

mercado e cotas de importação.

Essas medidas tiveram continuidade durante os 

governos de Itamar Franco (que sucedeu Fernando 

Collor) e Fernando Henrique Cardoso, como veremos 

adiante.

A	AberturA	comerciAl,	A	privAtizAção	e	
As	concessões	de	serviços

A abertura do mercado brasileiro aos bens de 

consumo e de capital, iniciada em 1990 e facilitada pela 

redução dos impostos de importação, merece uma 

análise à parte por causa de sua influência no processo 

de industrialização do Brasil. A compra no exterior de 

máquinas e equipamentos industriais de última gera-

ção promoveu a modernização do parque industrial e 

o aumento da produtividade, e, portanto, da capaci-

dade de competição no mercado internacional; entre-

tanto, a modernização da produção causou grande 

elevação nos índices de desemprego estrutural.

No setor de bens de consumo, a entrada de pro-

dutos importados de países que aplicavam elevados 

subsídios às exportações e pagavam baixíssimos salá-

rios (com destaque para a China, nos setores de cal-

çados, têxteis e de brinquedos) provocou a falência de 

muitas indústrias nacionais, contribuindo para elevar 

mais ainda o desemprego. Por outro lado, a concor-

rência com mercadorias importadas fez com que a 

qualidade de muitos produtos nacionais melhorasse e 

provocou significativa redução dos preços, benefi-

ciando os consumidores.

Na indústria automobilística, embora num pri-

meiro momento tenha havido grande redução no nú-

mero de trabalhadores por unidade fabril, verificou-se 

significativo aumento no número de instalações in-

dustriais, com a entrada de novas fábricas, que até 

então não produziam no Brasil (Honda, Toyota, Re-

nault, Peugeot e outras), e novos investimentos de 

outras empresas, que já estavam instaladas antes da 

abertura às importações, como a construção de uma 

nova fábrica da Ford em Camaçari (BA) ou da GM em 

Gravataí (RS) (observe os dados dos gráficos da pági-

na seguinte). A abertura econômica propiciou um au-

mento no número de fábricas e uma diversificação de 

marcas, além de uma dispersão espacial (até então 

existiam indústrias apenas em São Paulo e Minas Ge-

rais), como pode ser observado no mapa da página 

seguinte. Com isso, em 2008, o Brasil transformou-se 

no quinto produtor mundial de automóveis.

Tanto a privatização de empresas estatais quan-

to a concessão de exploração dos serviços de trans-

porte, energia e telecomunicações a empresas priva-

das nacionais e estrangeiras apresentaram aspectos 

positivos e negativos, dependendo da forma como 

foram realizadas as transferências e dos problemas 

relacionados à administração e à fiscalização.

A maioria das empresas privatizadas, quando 

eram estatais, dependia de recursos do governo e 

não pagava diversos tipos de impostos. Ao privati-

zá-las, os governos federal, estaduais e municipais 

trocaram uma fonte de prejuízos por uma maior 

arrecadação de impostos. Por exemplo, no setor si-

derúrgico, a única estatal lucrativa era a Usiminas, 

que, estrategicamente, foi a primeira a ir a leilão, 

para que os investidores acreditassem na disposi-

ção de reforma estrutural do Estado brasileiro; 

atualmente, cerca de 80% do seu capital pertence a 
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investidores brasileiros e 20% a investidores japo-

neses. Todas as demais companhias siderúrgicas – 

a Nacional (CSN), a de Tubarão (CST) e a Paulista 

(Cosipa, comprada pela Usiminas em 2009), entre 

outras – eram deficitárias. Com isso passaram a ser 

lucrativas, a pagar altas somas de impostos nas três 

esferas do governo e aumentaram o volume de ex-

portação do país.

Equador 0º

55º O

OCEANO

PACÍFICO

OCEANO

ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

General Motors: Gravataí

Volkswagen, Nissan, Renault:
São José dos Pinhais

General Motors: São José dos Campos
e São Caetano do Sul

Ford, Volkswagen, Scania,
Mercedes-Benz: São Bernardo do Campo

Volkswagen: Taubaté

Volkswagen: Resende
Mercedes-Benz: Juiz de Fora

RJ

MG

Fiat: Betim

PR

SP

Ford: Horizonte

CE

BA

GO

AM

Peugeot, Citroën: Porto Real

RS

Mahindra Bramont: 
Manaus

Primeiro polo da indústria
automobilística no Brasil (ABC)

Outros centros automobilísticos
da atualidade 

Agrale: Caxias do Sul

Volvo: Curitiba

Honda: Sumaré
Toyota: Indaiatuba

Hyundai:
Anápolis

Mitsubishi:
Catalão

Ford:
Camaçari

Iveco: Sete Lagoas
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AssociAção NAcioNAl dos FABricANtes de Veículos Automotores (Anfavea). disponível em: <www.anfavea.com.br/anuario.html>. Acesso em: 5 dez. 2012.

p	 segundo	a	Anfavea,	em	2011,	além	dos	automóveis	(carros),	a	indústria	automobilística	brasileira	produziu	615	711	veículos	
comerciais	leves,	223	388	caminhões	e	49	373	ônibus,	totalizando	3	407	861	autoveículos.	o	grande	aumento	no	volume	de	pro-
dução	iniciado	na	década	de	1990	foi	acompanhado	por	uma	redução	no	número	de	empregos,	que	se	recuperou	a	partir	de	
2010.	isso	se	explica	pela	modernização	da	linha	de	produção	e	pelo	fato	de	que	as	montadoras	que	se	instalaram	recentemente	
já	vieram	com	tecnologia	de	ponta.	A	abertura	comercial	obrigou	as	indústrias	a	buscar	uma	melhor	relação	qualidade-preço	
para	seus	produtos.

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it

o
ra

p	 em	2012	já	haviam	sido	inauguradas	mais	duas	fábricas:	toyota,	em	sorocaba,	e	Hyundai,	
em	piracicaba,	ambas	no	estado	de	são	paulo.
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Nos setores de transportes e telecomunicações, 

além de as empresas serem deficitárias, os sistemas 

estavam muito deficientes e o Estado tinha dificulda-

de política e baixa capacidade de investimento para 

recuperá-los. As rodovias estavam em péssimo estado 

de conservação e uma linha telefônica era considera-

da um patrimônio pessoal (três anos antes da privati-

zação do sistema Telebrás), chegando a custar 5 mil 

reais (praticamente 5 mil dólares) no mercado parale-

lo em 1995. Além disso, as tarifas estavam muito defa-

sadas. Seu valor era estabelecido segundo conveniên-

cias políticas e manipulado para que não pressionasse 

as taxas de inflação, o que elevava o deficit público e 

acabava por alimentar a própria inflação.

Com a privatização e a concessão de exploração dos 

serviços públicos, esses setores receberam investimentos 

privados, se expandiram e passaram a operar em condi-

ções melhores que anteriormente, à custa de aumento 

nas tarifas (observe os dados dos gráficos seguintes).

Na década de 1990, os governos eram acusados 

pelos partidos de oposição de vender o patrimônio do 

Estado e abandonar a infraestrutura nas mãos da inicia-

tiva privada, com claro prejuízo para a população. Po-

rém, desde aquela época até os dias atuais, o Estado 

continua legalmente comandando todos os setores con-

cedidos e privatizados por intermédio da ação de agên-

cias reguladoras: Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Ana-

tel), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Agência Na-

cional de Transportes Terrestres (ANTT), entre outras.

Por meio dessas agências, o Estado brasileiro re-

gula e fiscaliza os serviços e controla o valor das tari-

fas praticadas em cada um dos setores. O aumento no 

preço do pedágio, do pulso telefônico ou da energia 

elétrica obedece às condições estabelecidas nos con-

tratos de concessão. Para aumentar os preços, as em-

presas concessionárias devem cumprir metas de in-

vestimento, comprovar aumento de custos ou regis-

trar em contrato que o reajuste estará atrelado a al-

gum índice de inflação. Em alguns casos, até o per-

centual de lucro que as empresas podem obter está 

estabelecido em contrato.

Entre os casos de má gestão, tanto por parte do 

governo quanto das empresas concessionárias, destaca- 

-se o da energia elétrica. Em 2001, foi imposto um racio-

namento à população e, em 2009 e 2012, ocorreu um 

colapso no abastecimento que deixou grande parte do 

país sem energia elétrica por algumas horas (conhecido 

como “apagão”), conforme veremos no capítulo seguin-

te. Esses fatos se explicam pela falta de planejamento 

estratégico, fiscalização e investimentos no setor.

As empresas de telefonia continuam com sérios 

problemas técnicos e de atendimento ao consumidor, 

prestando serviços com qualidade inferior à de congê-

neres dos países desenvolvidos, onde fica a sede de 

algumas delas. Não é raro os sistemas entrarem em 

pane e ocorrer desrespeito às normas legais de aten-

dimento ao cliente. Em razão disso, frequentemente, 

as agências reguladoras lavram multas, ou mesmo 

chegam a proibir a expansão do atendimento.

No entanto, a indexação de algumas tarifas públi-

cas causa problemas à população e ao custo de produ-

ção industrial. Como geralmente os salários não são in-

dexados (os reajustes são negociados por setor e sindica-

to), não acompanham os reajustes das tarifas, que ano a 

ano aumentam seu peso nos orçamentos familiares.
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AgêNciA NAcioNAl de telecomuNicAções (Anatel). disponível em: <www.anatel.gov.br>. Acesso em: 7 ago. 2012.

p	 A	forte	expansão	no	setor	de	telefonia	que	houve	no	período	de	1997	a	2011	demandou	investimentos	estimados	em	us$	20	
bilhões.	como	existia	interesse	do	setor	privado	em	investir	e	o	estado	não	possuía	recursos,	ou	preferia	dar	outro	destino	ao	
dinheiro,	o	governo	optou	por	privatizar	o	setor	para	atrair	investimentos.

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_030a048_U01C02.indd   36 4/12/13   4:14 PM



	 A	economiA	brAsileirA	A	pArtir	de	1985	 37

Uma das principais críticas ao processo de pri-

vatização e concessão refere-se ao destino dado ao 

dinheiro arrecadado pelo Estado nos leilões – direcio-

nado ao pagamento de juros da dívida interna, sem 

amortização do montante principal – e à desnaciona-

lização provocada por esse processo.

p	 o	contrato	de	concessão	do	sistema	Anchieta-imigrantes,	que	liga	são	paulo	à	baixada	santista,	
estabeleceu	que	a	concessionária	deveria	construir	uma	nova	pista,	inaugurada	em	dezembro	
de	2002.	na	foto,	de	2012,	vemos	a	pista	antiga	congestionada,	num	dia	em	que	muitos	veículos	
estavam	indo	para	o	litoral.

Com as privatizações e a abertura da economia 

brasileira, houve forte ingresso de capital estrangeiro 

em setores produtivos anteriormente dominados pelo 

Estado e por empresas de capital privado nacional. 

Com a entrada de capital estrangeiro no setor produ-

tivo, a economia brasileira reduziu sua dependência 

do capital especulativo, o que a tornou mais sólida e 

mais bem estruturada, mas aumentou a saída de dó-

lares na forma de remessa de lucros e pagamento de 

royalties às matrizes das empresas que se instalaram 

no país. Para equilibrar o balanço de pagamentos, as 

estratégias principais são o incentivo às exportações, 

ao aumento no fluxo de investimentos estrangeiros, à 

internacionalização de empresas brasileiras e outras.

Apesar do exposto, o Brasil ainda tem uma econo-

mia muito fechada do ponto de vista comercial quando 

comparada à de outros países, tanto os desenvolvidos 

quanto alguns emergentes. Segundo a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), em 2011, sua participa-

ção mundial era de apenas 1,8% nas exportações e 1,6% 

nas importações, enquanto a participação dos Estados 

Unidos, por exemplo, era de 16,0% e 12,0%, e a da Coreia 

do Sul, que tem um PIB menor que o brasileiro, de 3,9% 

e 3,6%, respectivamente.

Assim, a partir de 1990, os sucessivos deficits 

públicos se transformaram em superavit à custa de 

maior desnacionalização da economia, o que au-

mentou o fluxo de royalties e remessas de lucros. Em 

contrapartida, a acelerada modernização de alguns 

setores da economia fez aumentar a competitivida-

de da nossa produção agrícola e industrial no mer-

cado internacional.

o	plAno	reAl

Com a renúncia de Collor, seu vice-presidente, 

Itamar Franco, assumiu o comando do governo bra-

sileiro por pouco mais de dois anos – de outubro de 

1992 até o final de 1994. Nos primeiros sete meses  

de seu mandato, três ministros passaram pela pasta 

da Fazenda, as taxas de inflação se mantiveram mui-

to altas (observe o gráfico da página seguinte) e  

o crescimento econômico muito baixo (segundo o 

Banco Mundial, entre 1990 e 1994, o PIB brasileiro 

cresceu apenas 2,2% em média).

J
u

c
a

 V
a

re
ll
a

/F
o

lh
a

p
re

s
s

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_030a048_U01C02.indd   37 4/12/13   4:14 PM



38	 brAsil:	industriAlizAção	e	políticA	econômicA

Em maio de 1993, o presidente transferiu seu 

ministro das Relações Exteriores, Fernando Henri-

que Cardoso, para o Ministério da Fazenda. A inten-

ção era a de colocar no cargo um político com livre 

trânsito entre os vários partidos políticos com repre-

sentação no Congresso Nacional na época. 

O governo tentaria iniciar o processo de estabi-

lização econômica por intermédio de uma negocia-

ção política, conduzida diretamente pelo ministro da 

Fazenda. A primeira medida adotada foi a de cortar 

três zeros da moeda corrente e passar a chamá-la de 

cruzeiro real – ato ineficiente e de fundo meramente 

psicológico, que não reduziu a inflação.

O Plano Real, que permitiu controlar a inflação 

depois de sete pacotes malsucedidos (veja as fotogra-

fias das moedas brasileiras na introdução deste capí-

tulo), foi lançado em março de 1994 e se baseava na 

paridade entre a nova moeda, o real, e o dólar, com 

cotação de R$ 1,00 = US$ 1,00. 

Para controlar o câmbio, o governo elevou as 

taxas de juros, com a intenção de atrair capitais es-

peculativos do exterior e aumentar as reservas de 

dólares do Banco Central. Na lógica desse plano, à 

medida que a estabilização da moeda se consolidas-

se e o Congresso Nacional aprovasse as reformas 

estruturais necessárias ao controle do deficit públi-

co (principalmente a reforma da previdência, a tri-

butária e a trabalhista), haveria maior ingresso de 

capitais produtivos e o Banco Central poderia reduzir 

as taxas de juros sem comprometer o desenvolvi- 

mento econômico.
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Brasil: inflação (índice mensal oficial – iPcA*/iBge)
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p	 manchete	do	Jornal do Commercio,	de	pernambuco,	anun-
ciando	o	plano	real,	em	1o/7/1994.

Antes da substituição do cruzeiro real pelo real, 

foi criada a Unidade Real de Valor (URV), cuja cotação 

diária acompanharia a cotação da moeda norte-ame-

ricana. A partir de 1o de março de 1994, a URV passou 

a valer um dólar e a população deveria acompanhar a 

variação de preços na cotação das duas moedas: 
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iBge. disponível em: <www.ibge.gov.br/series_estatisticas>. Acesso em: 25 nov. 2012.
* iPcA – índice de Preços ao consumidor Amplo: é o índice oficial do governo Federal para medição das metas inflacionárias.
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o cruzeiro real, que perdia valor diariamente, e a URV, 

cujo valor deveria variar pouco. Na prática, a infl ação 

em cruzeiro real era a infl ação brasileira, mas a popu-

lação não deveria aceitar aumentos de preços em 

URVs, porque isso signifi caria infl ação em dólar, que 

nos Estados Unidos era inferior a 5% ao ano. Depois 

de três meses, quando considerou aceitáveis os índi-

ces de infl ação em URV, o governo substituiu o cruzei-

ro real pelo real e garantiu a conversão inicial da nova 

moeda pela cotação R$ 1,00 = US$ 1,00.

em	julho	de	1994,	um	real	tinha	o	mesmo	valor	que	um	dólar.	
porém,	durante	o	primeiro	ano	do	plano,	a	moeda	brasileira	passou	
a	valer	mais	porque	quem	possuía	dólar	queria	trocá-lo	para	apli-
car	no	mercado	fi	nanceiro	(no	brasil,	os	bancos	só	aceitam	aplica-
ções	em	moeda	nacional),	no	qual	a	grande	elevação	das	taxas	de	
juros	proporcionava	enormes	lucros	especulativos;	no	primeiro	
semestre	de	1995,	a	cotação	esteve	em	r$	0,85	por	us$	1.

p
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Brasil: domicílios com alguns bens e serviços

iBge. Séries estatísticas e históricas; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008; Censo demográfico 2010. disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2012.

Nos três primeiros anos de sua vigência, o Plano 

Real proporcionou grandes avanços ao país, o que ga-

rantiu a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas 

eleições presidenciais de 1994 e de 1998. De imediato, 

houve aumento de 28% no poder aquisitivo da popu-

lação de baixa renda, como resultado do controle da 

infl ação, que antes nunca era repassada integralmen-

te aos salários nas épocas de reajuste. Esse aumento 

no poder de compra incluiu no mercado de consumo 

muitas famílias que estavam abaixo da linha de po-

breza, estimulando o aumento da produção indus-

trial. Observe na tabela a seguir que de 1993 para 

1995, com o lançamento do Plano Real, o rendimento 

médio dos trabalhadores subiu de 742 para 983 reais. 

Isso signifi cou um aumento de 28% no poder aquisiti-

vo, índice equivalente ao da taxa mensal de infl ação 

no mês de lançamento da URV.

Entretanto, o Banco Central foi forçado a manter 

os juros elevados devido:

• à falta de empenho do governo e à conduta da opo-

sição, contrária aos projetos de reforma enviados 

ao Congresso;
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• ao deficit comercial resultante da manutenção de 

uma taxa de câmbio irreal;

• à ocorrência de crises externas que reduziram a en-

trada de dólares na economia brasileira.

Como vimos, a manutenção de juros altos inibe 

o desenvolvimento das atividades produtivas, limi-

tando o crescimento do PIB. Nesse contexto, a partir 

de 1997, os ganhos de renda da população de menor 

poder aquisitivo foram praticamente anulados pelo 

aumento dos índices de desemprego e de inflação 

não repassada aos salários. Apesar de mantida em 

índices considerados aceitáveis, a inflação acumula-

da ano a ano reduziu o poder aquisitivo dos assala-

riados, concentrando ainda mais a renda. Veja nova-

mente a tabela ao lado e leia o texto a seguir, que 

explica como a inflação reduz o poder aquisitivo da 

população de baixa renda.

Ano
Rendimento médio mensAl ReAl do 

tRAbAlho pRincipAl (R$)

1993 742

1995 983

1997 967

1999 886

2001 800

2003 834

2005 922

2007 1 019

2009 1 003

2011 1 241

iBge. Séries estatísticas e séries históricas; Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2011. disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2012.

Como a inflação ConCentra renda

Até 1994, a economia brasileira apresentou índices 
bastante elevados de inflação, mas esses índices nunca 
foram integralmente repassados aos salários, havendo 
forte concentração de renda. Por exemplo, se a inflação 
era de 50%, os salários eram reajustados em 40%, redu-
zindo o poder aquisitivo dos trabalhadores e aumentan-
do a margem de lucro dos empresários.

Mesmo que o índice de reajuste dos salários fosse 
de 50%, continuaria havendo transferência ou concen-
tração de renda porque, em 1994, 80% dos trabalhadores 
brasileiros recebiam até três salários mínimos mensais 
(71,6% em 2008), e a maioria não tinha como investir e 
proteger seu salário no mercado financeiro para manter 
o poder de compra do seu dinheiro.

Há várias entidades que divulgam índices de infla-
ção, como a Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-
cas da Universidade de São Paulo (Fipe/USP), o IBGE e 
a FGV, entre outras. Cada uma adota uma metodologia 
de cálculo própria. Por exemplo, pode-se medir a infla-
ção nos distribuidores atacadistas ou no varejo para as 
diferentes classes de renda mensal, e até mesmo para  
as diferentes regiões do país.

O índice de inflação é composto por muitas va-
riáveis – alimentação, moradia, transporte, vestuário, 
educação, saúde, lazer, serviços públicos; portanto, va-
ria para as diferentes faixas de renda. Por exemplo, se 
o preço dos alimentos subir, o índice será maior para a 
população de baixa renda, pois a alimentação tem um 
peso maior em suas despesas mensais. Por outro lado, 
se subir o preço das passagens aéreas e dos automóveis, 

as classes mais abastadas serão mais atingidas.
Vamos comparar o efeito da inflação para duas 

pessoas: uma com salário mensal de R$ 600 e outra de 
R$ 6 mil. Para simplificar a comparação e facilitar o en-
tendimento, vamos considerar apenas o efeito do item 
alimentação nessas duas faixas de renda.

A pessoa que ganha R$ 600 gasta, aproximadamen-
te, R$ 200, ou 33,3% do seu salário, com alimentação. 
Quem ganha R$ 6 mil pode gastar, por exemplo, qua-
tro vezes mais (R$ 800), e, mesmo assim, despenderia 
apenas 13,3% da sua renda mensal. Se os gastos com 
alimentação sofrerem um aumento de 50%, o índice 
de inflação será de 16,66% para quem ganha R$ 600 (ou 
seja, R$ 100 a mais do que gastava: R$ 100/600 x 100 = 
=16,66%), mas apenas de 6,66% para quem ganha R$ 6 
mil (R$ 400/6 000 x 100 = 6,66%).

Como o governo divulgava um único índice de in-
flação, válido para todas as faixas de renda em todo o 
território nacional, saía perdendo quem ganhava me-
nos. Suponha que o governo divulgasse um índice mé-
dio de 11,66%, o qual fosse utilizado para reajuste sala-
rial. O que aconteceria? O trabalhador mais pobre teve 
uma inflação de 16,66% e seu salário foi reajustado em 
11,66% — perdeu poder aquisitivo, ficou mais pobre. Já 
quem ganha mais teve uma inflação de 6,66% e seu salá-
rio também foi reajustado em 11,66% — aumentou seu 
poder aquisitivo. Imagine isso acontecendo todos os 
meses durante vários anos seguidos e perceba o desas-
tre provocado na distribuição da renda nacional entre 
as diferentes faixas de renda.
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Ao longo da campanha eleitoral 

de 1998, o Brasil sofreu um forte ata-

que especulativo, o que levou o go-

verno a abandonar o compromisso 

de manutenção das taxas de câmbio 

da época (aproximadamente R$ 1,30 

por dólar), e em janeiro de 1999 hou-

ve uma maxidesvalorização do 

real: o dólar subiu de cerca de R$ 1,60 

para R$ 2,20. Essa nova cotação deu 

início a um aumento nas exporta-

ções e a uma redução no volume de 

bens importados. Observe, ao lado, o 

comportamento da nossa balança 

comercial no período.

A maxidesvalorização cambial 

do início de 1999 só permitiu saldos 

positivos na balança comercial bra-

sileira a partir de 2001, pois as em-

presas precisam de um tempo relativamente longo 

para conquistar mercados, comercializar seus produ-

tos e receber pelas vendas realizadas. Além da desva-

lorização cambial, não podemos esquecer que a mo-

dernização da economia contribuiu para o aumento 

da competitividade das empresas brasileiras.

Num primeiro momento, essa desvalorização 

cambial provocou aumento da inflação, uma vez que 

produtos importados (como trigo, petróleo, máquinas 

e equipamentos de comunicação e informática, entre 

outros) ficaram mais caros e a população em geral, 

novamente, teve perda de seu poder aquisitivo. De-

pois que esse aumento foi repassado ao preço dos 

produtos, entretanto, a desvalorização cambial per-

mitiu que vários setores industriais aumentassem sua 

produção, porque muitos bens de consumo e de capi-

tal, anteriormente importados, ficaram mais caros no 

mercado interno. Embora involuntária, essa foi uma 

prática de protecionismo. A redução no volume das 

importações, associada ao aumento nas exportações, 

reduziu – mas não eliminou – a vulnerabilidade da 

economia brasileira e sua dependência do ingresso de 

capital estrangeiro.

Ao longo do governo Fernando Henrique, os ín-

dices de crescimento econômico foram baixos (veja o 

gráfico a seguir) e o desemprego continuou elevado, 

na casa de 10% da População economicamente ativa 

(PEA), ou seja, as pessoas ocupadas mais a parcela de 

pessoas desocupadas que estão procurando trabalho. 

Esses fatores, associados à consequente perda de po-

der aquisitivo dos assalariados a partir de 1997, cola-

boraram para a derrota de José Serra (PSDB) contra 
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secretAriA de comércio exterior. disponível em: <www.mdic.gov.br>. Acesso em: 8 ago. 2012.
* em 2007, a economia norte-americana entrou em uma crise que se tornou mundial em 2008, reduzindo as exportações brasileiras. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2002. 

Durante a campanha eleitoral daquele ano e durante 

o período de transição entre o governo de Fernando 

Henrique e o de Lula, a moeda norte-americana nova-

mente sofreu forte valorização especulativa, chegan-

do a ser cotada a R$ 4,00.

Ao longo do governo Lula (2002-2010), a cotação 

do dólar recuou para cerca de R$ 1,80, e as taxas de 

juros caíram para 8,75% ao ano (dados de janeiro de 

2010), pois não houve mudanças bruscas quanto à po-

lítica econômica vigente:

• estabelecimento de metas para a inflação; 

• responsabilidade fiscal com aumento do superavit 

primário, que em 2002 aumentou de 3,75% para 

4,25% do PIB;

• elevação nas taxas de juros do Banco Central, atin-

gindo 26,5% em abril de 2003, a partir de quando foi 

passando por lentas reduções;

• manutenção do câmbio flutuante;

• garantia de cumprimento dos contratos; 

• ampliação da rede de proteção social com au-

mento da transferência direta de renda para a 

população de baixo poder aquisitivo.

Nesse contexto, os índices de crescimento eco-

nômico apresentaram elevação em 2007 e 2008 (ob-

serve o gráfico da página seguinte). Além de, em li-

nhas gerais, dar continuidade à política econômica 

do governo Fernando Henrique, o governo de Lula 

tomou medidas que:

• cessaram as privatizações e concessões de serviços 

públicos; 

• aumentaram os superavits comerciais;
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• ampliaram os programas de 
transferência de renda à 
população carente;

• melhoraram a confiança dos 
investidores estrangeiros no 
Brasil – o risco-país caiu para 
cerca de 200 pontos;

• elevaram a cotação dos títulos 

da dívida pública emitidos pelo 
governo brasileiro;

• elevaram as reservas interna-
cionais, o que levou o país a 
quitar sua dívida com o FMI e 
se tornar credor em dólar, em 
vez de devedor (segundo o 
Banco Central do Brasil, em 4 
de dezembro de 2012, as re-
servas atingiram 378 bilhões de dólares, superando 
os compromissos internacionais do país);

• elevaram a dívida interna (resultante da emissão 
de títulos da dívida pública) de R$ 684 bilhões 
para R$ 1,9 trilhão entre abril de 2002 e outubro 
de 2012.

Com esse conjunto de medidas, houve uma reto-
mada da captação de empréstimos no exterior, feitos 
por empresas brasileiras, fluxo que estava estagnado 
desde a campanha eleitoral. O aumento da oferta de 
dólares na economia também foi decisivo para a queda 
da cotação da moeda norte-americana em relação ao 
real ao longo de 2003, primeiro ano do novo governo. 
Entretanto, apesar dos avanços, o crescimento econô-
mico permaneceu baixo.

Na média, o crescimento do PIB ao longo dos 
dois governos de Fernando Henrique Cardoso foi de 
apenas 2,3% ao ano. Nos oito anos do governo Lula, 
o crescimento melhorou, com média de 4,4%, mas 
continuou baixo, além de inferior ao de outros países 
emergentes nesse mesmo período. São índices bai-
xos para um país com as enormes carências sociais 
que o Brasil apresenta.

O baixo crescimento econômico não permitiu 
que fossem gerados os empregos necessários para a 
absorção daqueles, especialmente os mais jovens, 
que estavam tentando entrar no mercado de traba-
lho. No período de 1995 a 2011 houve um aumento 
de 23,8 milhões de pessoas ocupadas, mas o cresci-
mento da PEA foi maior – 27 milhões de pessoas 
tentaram entrar no mercado de trabalho. Resultado: 
embora a taxa de desemprego tenha se mantido en-
tre 6,1% e 6,7%, em números absolutos houve cresci-
mento, como mostra a tabela a seguir.
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iBge. disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 8 ago. 2012.

populAção economicAmente 
AtivA (peA) e índices de ocupAção

1995 2011

População economicamente Ativa (PeA) 74 138 441 101 223 000

ocupação total 69 628 608 93 493 000

desocupação total 4 509 833 6 730 000

desocupação total/PeA (%) 6,1 6,7

iBge. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2011. rio de Janeiro: iBge, 2012. 

disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 4 dez. 2012.

Em resumo, entre 1994 e 1999 foi possível controlar 
a inflação manipulando o câmbio, o que gerou sobreva-
lorização da nossa moeda e grande deficit na balança 
comercial. Para financiar esse deficit, o país passou a de-
pender da entrada de capitais especulativos, atraídos 
por uma política de juros internos elevados. A manuten-
ção dos juros altos por vários anos resultou no aumento 
do deficit público, no aumento da dívida interna e em 
baixos índices de crescimento industrial (de 1995 a 1999, 
a produção industrial brasileira cresceu em média ape-
nas 1,2% ao ano, e o PIB, 2,2%, na média do período).

Para combater esse quadro, o governo promoveu 
uma desvalorização cambial em janeiro de 1999 e o co-
mércio exterior brasileiro passou, em 2001, a apresentar 
superavit. Porém, somente a partir de outubro de 2003 foi 
possível reduzir os juros, o que continuou acontecendo 
até 2012, ano em que houve queda para um dígito (7,25% 
ao ano no mês de dezembro). Mesmo assim, o país ainda 
apresentava a quarta maior taxa do mundo, sendo supe-
rado apenas por Argentina, Egito e Índia. 

Quando eclodiu a crise econômica mundial de 
2008, o Brasil e outros países emergentes se encontra-
vam em situação econômica muito melhor que a das 
crises de 1997, 1999 e 2001. A inflação controlada den-
tro das metas estabelecidas, os juros em queda, um 
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grande volume de reservas em moeda estrangeira no 

Banco Central e um mercado interno em crescimento 

permitiram que o país sofresse consequências bem 

mais brandas que as verifi cadas nos Estados Unidos, 

na União Europeia e no Japão.

Em 2011 foi empossada na Presidência da Repú-

blica Dilma Rousseff , ex-ministra e sucessora de Lula. 

Os primeiros dois anos de seu governo foram marcados 

por baixo crescimento do PIB (2,3% em 2011 e 0,9% em 

2012) e manutenção das linhas gerais da política eco-

nômica de seu antecessor, com ampliação dos progra-

mas de transferência de renda à população carente e 

redução das taxas de juros.

Ao longo dos oito anos de governo Lula e na pri-

meira metade do governo Dilma, os investimentos em 

infraestrutura foram insufi cientes para sustentar um 

crescimento econômico mais acelerado, e houve de-

terioração na qualidade de alguns serviços públicos, 

com destaque para o transporte aéreo, que apresen-

tou alguns episódios de grande transtorno aos usuá-

rios. Para enfrentar a necessidade de novos investi-

mentos em transportes, energia e outros setores, em 

2012 o governo Dilma retomou o projeto de Fernando 

Henrique para atrair investimentos privados por meio 

da concessão da administração de usinas, aeroportos, 

portos, rodovias e ferrovias à iniciativa privada. 

estruturA	e	distribuição	dA	indÚstriA	brAsileirA

Em 2010, a atividade industrial era responsável 

por 23% do PIB brasileiro. Segundo o IBGE (Sistema 

de Contas Nacionais 2005-2009), as atividades mais 

importantes em 2009 e responsáveis por quase 75% 

do total do valor da transformação industrial do país 

foram: fabricação de produtos alimentícios e bebidas 

(21%), fabricação de veículos automotores (12%), pro-

dutos químicos e farmacêuticos (11%), derivados de 

petróleo e biocombustíveis (10%), metalurgia e pro-

dutos de metal (10%), máquinas, equipamentos e ma-

teriais elétricos (7%), informática, eletrônicos e ópti-

cos (3%). Porém, embora os produtos não industriali-

zados tenham obtido grande crescimento entre 2000 

e 2010 – de US$ 9 bilhões para US$ 73 bilhões, princi-

palmente por causa do aumento da importação de 

matérias-primas e de alimentos pela China e outros 

países emergentes –, a exportação de produtos de alta 

e média tecnologias cresceu de cerca de US$ 20 bi-

lhões para US$ 47 bilhões nesse mesmo período.

Essa modernização do parque industrial ga-

nhou impulso com a instalação de diversos parques 

tecnológicos (ou tecnopolos) espalhados pelo país, 

que estimulam a parceria entre as universidades, as 

instituições de pesquisa e as empresas privadas, e 

buscam maior competitividade e desenvolvimento 

de produtos. 

No Brasil, os parques tecnológicos aparecem em 

todas as regiões, num total de 55 espalhados pelo país 

em 2012. Os principais estão localizados em:

• São Paulo, Campinas e São José dos Campos (SP); 

Santa Rita do Sapucaí e Viçosa (MG); e Rio de Janei-

ro (RJ), no Sudeste;

• Recife (PE); Fortaleza (CE); Campina Grande (PB); 

e Aracaju (SE), no Nordeste;

• Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); e Cascavel 

(PR), no Sul;

• Brasília (DF), no Centro-Oeste;

• Manaus (AM) e Belém (PA), no Norte.

parque	tecnológico	e	incubadora	no	polo	de	Software	de	cam-
pina	Grande	(pb).	os	tecnopolos	também	abrigam	incubado-
ras	de	empresas,	que	são	 locais	dotados	de	 infraestrutura	
para	 dar	 apoio	 ao	 desenvolvimento	 de	 micro	 e	 pequenas	
empresas	recém-criadas	até	que	se	consolidem	no	mercado	
(foto	de	2009).p
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p	 A	partir	da	década	de	1990,	várias	empresas	estatais	foram	privatizadas	e	o	estado	brasileiro	reduziu	bastante	sua	
participação	na	produção	industrial.	na	imagem,	pode-se	ver	galpão	da	embraer,	fabricante	de	aviões	sediada	em	
são	José	dos	campos	(sp)	e	uma	das	maiores	empresas	exportadoras	brasileiras,	privatizada	na	década	de	1990	
(foto	de	2011).

Entre os aspectos positivos da dinâmica atual da 
indústria brasileira, podemos destacar:
• grande potencial de expansão do mercado interno, 

com desconcentração de produção e consumo 
(que vem se fortalecendo pelas políticas de transfe-
rência de renda promovidas pelos governos federal, 
estaduais e municipais);

• o aumento nas exportações de produtos industria-
lizados, mesmo que em ritmo inferior ao dos pro-
dutos primários, em virtude das crescentes impor-
tações chinesas;

• o aumento na produtividade;
• a melhora da qualidade dos produtos.

A indústria ainda enfrenta, porém, vários proble-
mas que aumentam os custos e dificultam a maior 
participação no mercado externo, tais como:
• preço elevado da energia elétrica;
• problemas de logística: deficiências e altos preços 

nos transportes; 
• baixo investimento público e privado em desenvol-

vimento tecnológico;
• baixa qualificação da força de trabalho – como ci-

tado na epígrafe deste capítulo, mão de obra barata 
não é mais vantagem; 

• elevada carga tributária;
• barreiras tarifárias e não tarifárias impostas por ou-

tros países à importação de produtos brasileiros.

Devido a esses problemas, a partir da metade da dé-

cada passada, a participação percentual do setor indus-

trial na composição do PIB vem sofrendo reduções, como 

vimos de forma mais abrangente no capítulo anterior.

númeRo de empRegos poR gêneRo de indústRiAs 
(meRcAdo foRmAl)

discriminação 2006 2011

indústria 7 875 585 11 161 199

extrativa mineral 183 188 232 588

construção civil 1 438 713 2 810 712

indústrias de transformação 6 253 684 7 681 193

miNistério do deseNVolVimeNto, iNdÚstriA e comércio exterior (mdic). 
Anuário Estatístico 2012. disponível em: <www.desenvolvimento.gov.br>. Acesso 

em: 5 dez. 2012.

A abertura da economia brasileira na década de 

1990 facilitou a entrada de muitos produtos importa-

dos, forçando as empresas nacionais a se modernizar e 

incorporar novas tecnologias ao processo produtivo 

para concorrer com as empresas estrangeiras. Como 

observamos na tabela acima, apesar da modernização, 

continua havendo aumento no contingente de traba-

lhadores na indústria de todos os gêneros, porém, 

como vimos, esse aumento não acompanhou o ritmo 

de ingresso de mão de obra no mercado de trabalho. 
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desConCentração da atividade 
industrial

Em função de fatores históricos e de novos in-

vestimentos em infraestrutura de energia e transpor-

tes, entre outros, o parque industrial brasileiro vem se 

desconcentrando e apresenta uma maior dispersão 

espacial dos estabelecimentos industriais em regiões 

historicamente marginalizadas. Observe a tabela 

abaixo, que revela a redução relativa da participação 

do Sudeste e o aumento das demais regiões no valor 

da produção industrial.

distRibuição RegionAl do vAloR dA tRAnsfoRmAção 
industRiAl – 1970-2010

Região
participação (%)

1970 1980 1993 2010

sudeste 80,7 72,6 69,0 60,9

sul 12,0 15,8 18,0 18,2

Nordeste 5,7 8,0 8,0 9,4

Norte e centro-oeste 1,6 3,6 5,0 11,5

iBge. Pesquisa industrial anual – Empresa 2010. disponível em: <www.ibge.com.

br>. Acesso em: 5 dez. 2012; ross, J. (org.). Geografia do Brasil. são Paulo: edusp, 

2011. p. 377. (didática 3). 

Embora desde o início do século XX o eixo São Pau-

lo-Rio de Janeiro seja responsável por mais da metade do 

valor da produção industrial brasileira, até a década de 

1930, a organização espacial das atividades econômicas 

era dispersa. As atividades econômicas regionais progre-

diam de forma quase totalmente autônoma. A região 

Sudeste, onde se desenvolvia o ciclo do café, quase não 

interferia nem sofria interferência das atividades econô-

micas que se desenvolviam no Nordeste (cana, tabaco, 

cacau e algodão) ou no Sul (carne, indústria têxtil e pe-

quenas agroindústrias de origem familiar). As indústrias 

de bens de consumo, a maioria ligada aos setores ali-

mentício e têxtil, escoavam a maior parte da sua produ-

ção apenas em escala regional. Somente um pequeno 

volume era destinado a outras regiões, não havendo sig-

nificativa competição entre as empresas instaladas nas 

diferentes regiões do país, consideradas até então arqui-

pélagos econômicos regionais.

Com a crise do café e o impulso à industrializa-

ção, comandada pelo Sudeste, esse quadro se alterou. 

Intensificou-se um processo de integração dos merca-

dos regionais, comandado pelo centro econômico mais 

dinâmico do país, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, inter-

ligando os arquipélagos econômicos regionais. Houve 

um aumento da participação de produtos industriais 

do Sudeste nas demais regiões do país, o que levou 

muitas indústrias, principalmente nordestinas, à falên-

cia. Observe, no mapa da página seguinte, a grande 

concentração do parque industrial no Centro-Sul do 

país e nas principais capitais nordestinas.

Além de terem se iniciado historicamente com 

mais força no Sudeste, as atividades industriais ten-

deram a concentrar-se nessa região por causa de dois 

outros fatores básicos:

• a complementaridade industrial: as indústrias 

de autopeças tendem a se localizar próximo às au-

tomobilísticas; as petroquímicas, próximo às refi-

narias; etc.;

• a concentração de investimentos públicos no 

setor de infraestrutura industrial: pressionados 

pelos detentores do poder econômico, os gover-

nantes costumam atender às suas reivindicações. 

O governo gasta menos concentrando investimen-

tos em determinada região em vez de distribuí-los 

pelo território nacional, sobretudo no início do pro-

cesso de industrialização, quando os recursos eram 

mais escassos.

A primeira grande ação governamental para dis-

persar o parque industrial aconteceu em 1968, quan-

do foi criada a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (Suframa) e instalado um polo industrial na-

quela cidade, o que promoveu grande crescimento 

econômico. A seguir, como resultado dos Planos Na-

cionais de Desenvolvimento dos governos Médici 

(1969-1974) e Geisel (1974-1979), no final da década 

de 1970 e início da seguinte, começaram a ser inaugu-

radas as primeiras usinas hidrelétricas nas regiões 

Norte e Nordeste: Tucuruí, no rio Tocantins (PA); So-

bradinho, no rio São Francisco (BA); e Boa Esperança, 

no rio Parnaíba (PI). Quando o governo passou a aten-

der ao menos parte das necessidades de infraestrutu-

ra das regiões historicamente marginalizadas, come-

çou a haver um processo de dispersão do parque in-

dustrial pelo território, não apenas em escala nacio-

nal, mas regional, com industrialização dispersa pelo 

território de várias regiões e estados brasileiros.

Além da alocação de infraestrutura, ao longo da 

década de 1990, as indústrias passaram a se dispersar 

em busca de mão de obra mais barata e onde os sin-

dicatos são menos atuantes, provocando a intensifi-

cação da guerra fiscal entre estados e municípios que 

reduzem impostos e oferecem outras vantagens, 

como doação de terrenos, para atrair as empresas.

Mesmo no estado de São Paulo, o mais equipado 

do país quanto à infraestrutura de energia e transpor-

tes, historicamente houve maior concentração de in-

dústrias na Região Metropolitana de São Paulo. 
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p	 embora	haja	grande	concentração	industrial	no	sudeste	e	no	sul	do	país,	atualmente	o	parque	industrial	está	se	disper-
sando	e	já	há	várias	localidades	interioranas	nas	regiões	norte,	centro-oeste	e	nordeste	que	contam	com	mais	de	cem	
empresas	industriais.

Entretanto, atualmente, seguindo uma tendên-

cia já verifi cada em países desenvolvidos, tem ocor-

rido um processo de deslocamento das indústrias 

em direção às cidades médias em todas as regiões 

do país, como as que receberam a instalação dos 

parques tecnológicos que vimos na página 43. Isso 

é possível graças ao grande desenvolvimento da in-

formática e à modernização da infraestrutura de 

produção de energia, transporte e comunicação, 

criando condições de especialização produtiva por 

intermédio da integração regional. As regiões ten-

dem, atualmente, a se especializar em poucos seto-

res da atividade econômica e a buscar em outros 

mercados (do Brasil ou do exterior) as mercadorias 

que satisfaçam as necessidades diárias de consumo 

da população.
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p	 rio	são	Francisco,	na	divisa	entre	as	cidades	de	Juazeiro	(bA)	e	petrolina	(pe),	em	2011.	os	projetos	de	agricultura	irrigada	
instalados	no	vale	do	são	Francisco	tornaram	essas	cidades	um	grande	polo	de	atração	de	investimentos	agroindustriais.

∏	 As	 maiores	 cidades	 do	
interior	 paulista	 (como	
campinas,	são	José	dos	
campos,	ribeirão	preto,	
sorocaba	e	outras),	assim	
como	a	região	polarizada	
por	 elas,	 possuem	 forte	
poder	 de	atração	 indus-
trial.	na	foto,	 interior	da	
fábrica	 da	 Hyundai,	 em	
piracicaba	(sp),	em	2012.

1.	 por	que	o	congelamento	de	preços	e	salários	implantado	pelo	plano	cruzado	em	1986	durou	apenas	alguns	
meses?

2.	 Quais	foram	os	pontos	positivos	e	negativos	da	abertura	da	economia	brasileira	iniciada	em	1990?

3.	 por	que	o	processo	de	industrialização	brasileiro	foi	marcado	pela	concentração	industrial	na	região	sudeste?

4.	 Quais	fatores	têm	motivado	o	recente	processo	de	dispersão	do	parque	industrial	brasileiro?

Compreendendo conteúdos
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Pesquisa	na	internet

P AnpRotec

Para ver a relação de diversos parques tecnológicos brasileiros, com os respectivos links, e saber mais sobre o movimento de 

incubação de empresas, acesse o site da rede incubar da Associação Nacional de entidades Promotoras de empreendimentos 

inovadores. disponível em: <www.anprotec.org.br>. Acesso em: 17 dez. 2012.

P banco central do brasil

o site do Banco central do Brasil oferece diversos dados estatísticos sobre economia no Brasil e no mundo. disponível em: 

<www.bcb.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2012.

P ibge

No site do instituto Brasileiro de geografia e estatística são encontrados vários dados estatísticos sobre produtos, empresas, 

produção física e indicadores sociais. disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2012.

P ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior

disponibiliza várias informações sobre comércio exterior, desenvolvimento da produção, barreiras protecionistas, política 

industrial e o Anuário estatístico. disponível em: <www.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2012.

1.	 observe	a	charge	abaixo	e	reveja	os	gráficos	da	página	35.	A	seguir,	escreva	um	texto	usando	argumentos	
para	concordar	ou	discordar	da	ideia	central	desta	charge.

2.	 leia	novamente	o	texto	“como	a	inflação	concentra	renda”,	na	página	40,	relacione-o	ao	gráfico	das	taxas	
mensais	de	inflação	(página	38)	e	explique	quais	são	as	consequências	da	inflação	sobre:

a)	 o	poder	aquisitivo	da	população;	

b)	a	distribuição	da	renda	nacional	entre	as	classes	sociais.

desenvolvendo habilidades 
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Testes e questões Faça	no	

CADER
NO

Enem

	 1.	um	dos	maiores	problemas	da	atualidade	é	o	aumento	
desenfreado	 do	 desemprego.	 o	 texto	 abaixo	 destaca	
esta	situação.

O desemprego é hoje um fenômeno que atinge e preocupa 

o mundo todo. [...] A onda de desemprego recente não é 

conjuntural, ou seja, provocada por crises localizadas e 

temporárias. Está associada a mudanças estruturais na 

economia, daí o nome de desemprego estrutural. O de-

semprego manifesta-se hoje na maioria das economias, 

incluindo a dos países ricos. A OIT estimava em 1 bilhão 

– um terço da força de trabalho mundial – o número de 

desempregados em todo o mundo em 1998. Desse total, 

150 milhões encontram-se abertamente desempregados 

e entre 750 e 900 milhões estão subempregados.

almanaQue	abril	1999	[cd-rom].	são	paulo:	abril.

pode-se	 compreender	 o	 desemprego	 estrutural	 em	
termos	da	internacionalização	da	economia	associada:

a)	 a	uma	economia	desaquecida	que	provoca	ondas	gi-
gantescas	de	desemprego,	gerando	revoltas	e	crises	
institucionais.

b)	 ao	setor	de	serviços	que	se	expande	provocando	on-
das	de	desemprego	no	setor	industrial,	atraindo	essa	
mão	de	obra	para	este	novo	setor.

c)	 ao	setor	industrial	que	passa	a	produzir	menos,	bus-
cando	enxugar	custos,	provocando,	com	isso,	demis-
sões	em	larga	escala.

d)	 às	novas	formas	de	gerenciamento	de	produção	e	
novas	tecnologias	que	são	inseridas	no	processo	
produtivo,	eliminando	empregos	que	não	voltam.

e)	 ao	emprego	informal	que	cresce,	já	que	uma	parcela	
da	população	não	tem	condições	de	regularizar	o	seu	
comércio.

	 2.	os	textos	a	seguir	relacionam-se	a	momentos	distin-
tos	da	nossa	história.

A integração regional é um instrumento fundamental 

para que um número cada vez maior de países possa 

melhorar a sua inserção num mundo globalizado, já que 

eleva o seu nível de competitividade, aumenta as trocas 

comerciais, permite o aumento da produtividade, cria 

condições para um maior crescimento econômico e fa-

vorece o aprofundamento dos processos democráticos.

A integração regional e a globalização surgem assim 

como processos complementares e vantajosos.

“declaração	de	porto”,	Viii	cimeira	ibero-americana,	porto,	
portugal,	17	e	18	de	outubro	de	1998.

Um considerável número de mercadorias passou a ser 

produzido no Brasil, substituindo o que não era possível 

ou era muito caro importar. Foi assim que a crise econô-

mica mundial e o encarecimento das importações leva-

ram o governo Vargas a criar as bases para o crescimen-

to industrial brasileiro.

pomar,	W.	Era Vargas – a modernização conservadora.

É	correto	afi	rmar	que	as	políticas	econômicas	mencio-
nadas	nos	textos	são:

a)	 opostas,	pois,	no	primeiro	texto,	o	centro	das	preo-
cupações	são	as	exportações	e,	no	segundo,	as	im-
portações.

b)	 semelhantes,	uma	vez	que	ambos	demonstram	uma	
tendência	protecionista.

c)	 diferentes,	porque,	para	o	primeiro	texto,	a	questão	
central	é	a	integração	regional	e,	para	o	segundo,	a	
política	de	substituição	de	importações.

d)	 semelhantes,	porque	consideram	a	integração	re-
gional	necessária	ao	desenvolvimento	econômico.

e)	 opostas,	pois,	para	o	primeiro	texto,	a	globalização	im-
pede	o	aprofundamento	democrático	e,	para	o	segun-
do,	a	globalização	é	geradora	da	crise	econômica.

Questões de vestibulares

	 1.	(Unifesp)	comparando-se	dois	momentos	do	processo	
de	industrialização	brasileira,	a	década	de	1930	e	a	dé-
cada	de	1950,	responda:

a)	 Quais	são	as	diferenças,	com	relação	ao	mercado	ex-
terno,	entre	esses	dois	momentos?

b)	 Quais	transformações	a	industrialização	trouxe	para	
a	organização	espacial	brasileira?	

	 2.	(Fuvest-SP)	o	processo	de	desconcentração	industrial	
no	Brasil	vem	sendo	apontado	como	um	dos	respon-
sáveis	pelos	altos	 índices	de	desemprego	verificados	
em	algumas	áreas	metropolitanas.	ao	mesmo	tempo,	
o	setor	terciário	tem	sido,	reconhecidamente,	o	grande	
empregador	 no	 atual	 estágio	 de	 desenvolvimento	 da	
economia	brasileira.	com	base	nessas	informações	e	
em	seus	conhecimentos,

a)	 cite	e	analise	duas	causas	possíveis	dessa	descon-
centração	industrial;

b)	 explique	por	que	o	setor	terciário	tornou-se	o	maior	
empregador	do	país.

	 3.	(Unicamp-SP) levando-se	em	consideração	que,	his-
toricamente,	a	implantação	de	indústrias	siderúrgicas	
constituiu-se	em	fator	fundamental	no	processo	de	in-
dustrialização:

a)	 justifi	que	a	importância	das	indústrias	siderúrgicas;

b)	 explique	como	se	deu	a	sua	implantação	no	Brasil.

	 4.	(Unicamp-SP) o	texto	a	seguir	descreve	alguns	aspectos	
da	implantação	da	indústria	automobilística	no	Brasil.
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[...]	 as montadoras estrangeiras, a começar pelas eu-
ropeias, aceitaram o convite e instalaram suas fábricas 
no Brasil, ao lado das empresas já em operação no país: 
a Fábrica Nacional de Motores (FNM), produzindo ini-
cialmente alguns caminhões, e a Vemag (automóveis e 
utilitários) [...], ambas de capital nacional. A Vemag foi 
comprada pela Volkswagen [...], a FNM foi comprada pela 
Alfa Romeo e posteriormente incorporada à Fiat.

adaptado	de:	retratos	do	Brasil.	são	paulo,	p.	262.

a)	 a	partir	de	quando	as	grandes	montadoras	estran-
geiras	vieram	para	o	Brasil	e	onde	se	instalaram?

b)	 Quais	as	características	da	industrialização	brasilei-
ra,	a	partir	desse	momento?

Testes de vestibulares

	 1.	(UFSC)	sobre	a	economia	brasileira,	assinale	a(s)	pro-
posição(ões)	correta(s).

01)	 o	Brasil	é	histórica	e	geograficamente	caracteriza-
do	por	regiões	com	diferentes	estruturas	socioeco-
nômicas.

02)	 a	industrialização	brasileira	seguiu	os	moldes	eu-
ropeus,	especialmente	da	inglaterra,	dado	que	
este	país	tinha	grandes	interesses	no	Brasil	e	auxi-
liou	na	fabricação	de	máquinas	e	equipamentos	
desde	os	anos	1940.

04)	 os	setores	da	indústria	e	da	agricultura	sempre	de-
fenderam	o	uso	mais	consciente	dos	recursos	na-
turais,	especialmente	depois	das	conferências	so-
bre	meio	ambiente	nos	anos	1972	e	1992.

08)	 o	período	entre	o	início	dos	anos	1930	e	o	final	da	
década	de	1980	ficou	marcado	sobretudo	como	
processo	de	substituição	de	importações,	cuja	in-
dustrialização	brasileira	pode	ser	definida	como	
um	processo	lento,	gradual	e	contínuo.

16)	 apesar	das	evidentes	desigualdades	regionais,	du-
rante	o	período	de	1950	a	1980	não	houve	um	favore-
cimento	para	a	implantação	de	grandes	empresas	
da	região	sudeste,	pois	esta	região	já	estava	satura-
da	e	altamente	concentrada	industrialmente.

32)	 a	infraestrutura	derivada	da	cafeicultura	desenvol-
vida	no	estado	de	são	paulo	permitiu	a	base	para	a	
industrialização,	sobretudo	do	sudeste.			

64)	 as	políticas	regionais	de	desenvolvimento	dotaram	
regiões	carentes	de	infraestrutura	produtiva	e	le-
varam	à	melhor	distribuição	de	renda	entre	as	res-
pectivas	populações.

	 2.	(UFPA)	a	atividade	industrial	e	a	industrialização	bra-
sileira	estão	desigualmente	distribuídas	pelas	regiões	
do	 país.	 construídas	 predominantemente	 no	 século	
XX,	 elas	 são	 componentes	 da	 modernização	 urbana	
que	 reinventa	 nossa	 sociedade	 e	 dinâmica	 espacial.	
sobre	a	indústria	e	industrialização	brasileira,	é	corre-
to	afirmar:	

a)	 a	industrialização	tem	suas	raízes	fincadas	na	eco-
nomia	da	cana-de-açúcar	e	do	café,	que	possibilitou	
a	acumulação	de	capital	necessária	para	a	diversifi-

cação	em	investimentos	no	setor	industrial,	e	esse	
fato	permitiu	a	produção	de	bens	de	consumo	durá-
veis,	sobretudo	automóveis	e	eletrodomésticos.

b)	 a	indústria	nasce	dos	capitais	restantes	do	declínio	
da	economia	da	cana-de-açúcar	e	do	café.	esses	ca-
pitais	impulsionaram	uma	diversidade	de	pequenas	
indústrias	de	produção	de	bens	de	consumo	não	du-
ráveis,	tais	como	perfumaria,	cosméticos,	bebidas,	
cigarros,	que	apoiadas	pelo	estado	se	difundiram	
pelo	país.

c)	 a	ação	do	estado	foi	fundamental	para	desencadear	
o	processo	de	industrialização	brasileira,	por	exem-
plo,	criando	empresas	estatais,	como	a	antiga	com-
panhia	Vale	do	rio	doce	e	a	companhia	siderúrgica	
nacional,	para	investir	na	indústria	de	base.	sem	
elas	não	seria	possível	a	implantação	de	indústria	de	
bens	de	consumo	duráveis.	

d)	 a	industrialização	brasileira	é	fruto	da	capacidade	
inovadora	do	estado	e	do	empresariado	nacional.	
este	último	não	mediu	esforços	para	construir	em	
todo	o	território	nacional	sistemas	de	transporte,	co-
municação,	energia	e	portos,	necessários	à	circula-
ção	de	bens,	serviços	e	pessoas	por	todas	as	regiões.

e)	 a	industrialização	brasileira	se	tornou	possível	a	
partir	de	investimentos	do	capital	internacional,	que	
não	mediu	esforços	para	construir	em	todo	o	territó-
rio	nacional	sistemas	de	transporte,	comunicação,	
energia	e	portos,	necessários	à	circulação	de	bens,	
serviços	e	pessoas	por	todas	as	regiões.

	 3.	(UFPR)	leia	os	trechos	da	letra	da	canção	a	seguir:

Três apitos

Quando o apito da fábrica de tecidos

Vem ferir os meus ouvidos

Eu me lembro de você.

[…]
Você que atende ao apito

De uma chaminé de barro,

Por que não atende ao grito tão aflito

Da buzina do meu carro?

[…]
Mas você não sabe

Que enquanto você faz pano

Faço junto do piano

Estes versos pra você.

Nos meus olhos você vê

Que eu sofro cruelmente,

Com ciúmes do gerente impertinente

Que dá ordens a você.

(noel	rosa)

disponível	em:	<http://tresapitos.noelrosa.letrasdemusicas.
com.br>.	acesso	em:	2	abr.	2010.

com	base	na	letra	da	canção	e	nos	conhecimentos	so-
bre	industrialização	brasileira,	é	correto	afirmar:	

a)	 trata-se	de	um	processo	destituído	de	relevância	so-
cial,	porque	passou	despercebido	pela	população	das	
metrópoles,	cujo	cotidiano	manteve-se	inalterado.
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b)	 alterou	as	relações	campo-cidade,	as	paisagens	urba-
nas,	os	hábitos	de	consumo	das	pessoas,	as	relações	
sociais	e	criou	novas	profissões	e	postos	de	trabalho.

c)	 a	indústria	têxtil	prejudicou	o	desenvolvimento	do	
setor	automobilístico,	porque	em	ambos	havia	gran-
de	necessidade	de	mão	de	obra	especializada.

d)	 os	apitos	das	fábricas	foram	proibidos	nas	grandes	
metrópoles	 industrializadas,	porque	provocavam	
poluição	sonora	que	era	potencializada	pelas	buzi-
nas	dos	carros.

e)	 manteve	inalterado	o	equilíbrio	populacional	entre	
campo	e	cidade,	porque	as	indústrias	têxteis	deman-
davam	pouca	mão	de	obra,	dado	o	seu	alto	grau	de	
mecanização.

	 4.	(UFRGS-RS)	após	a	segunda	Guerra	mundial,	a	maio-
ria	dos	países	latino-americanos	implementou	políti-
cas	 de	 industrialização	 por	 substituição	 de	 importa-
ções	que	tiveram	resultados	diversos.

considere	 as	 seguintes	 afirmações	 sobre	 os	 efeitos	
que	a	implementação	dessas	políticas	teve	no	Brasil.

i.	 ela	acelerou	a	migração	campo-cidade.

ii.	 ela	favoreceu	a	industrialização	nas	regiões	sudes-
te	e	sul.

iii.	ela	reforçou	o	papel	do	estado	brasileiro	nas	políti-
cas	territoriais.

Quais	estão	corretas?	

a)	 apenas	i.

b)	 apenas	ii.

c)	 apenas	iii.

d)	 apenas	ii	e	iii.

e)	 i,	ii	e	iii.

	 5.	(PUC-RJ)	[...] Liberalismo, o Neo, bateu à porta da qui-
tinete onde morava o Estado Mínimo e sua numerosa fa-
mília. O Estado Mínimo – diga-se de passagem – já fora o 
máximo no passado, requisitado por todos, vivia confor-
tavelmente em uma cobertura duplex no edifício Keynes. 
A partir dos anos 1980, seu prestígio começou a declinar 
diante da campanha orquestrada pelo Liberalismo que 
avançou no seu patrimônio e privatizou suas empresas 
sob o pretexto de que ele, Estado, não entendia nada de 
economia, cobrava altos impostos e impedia a maximiza-
ção dos seus lucros. Empobrecendo, o Estado teve que 
se mudar para um apartamento menor e depois para ou-
tro menor ainda e hoje vive em uma modesta unidade no 
conjunto habitacional Milton Friedmam. [...]

noVaes,	carlos	eduardo.	liberalismo	e	estado	mínimo.	
Jornal do Brasil,	rio	de	Janeiro,	1o	mar.	2009.

a	opção	que	apresenta	exemplos,	no	Brasil,	que	con-
firmam	a	explicação	contida	no	trecho	da	crônica	é:	

a)	 privatização	de	bancos,	aumento	das	barreiras	al-
fandegárias,	aplicação	dos	planos	Quinquenais.

b)	 desestatização	de	empresas,	desregulamentação	da	
economia,	criação	de	agências	reguladoras.

c)	 redução	da	concentração	do	poder	administrativo	
federal,	redução	das	taxas	de	juros,	criação	dos	Ór-
gãos	de	planejamento	regional.			

d)	 ampliação	da	esfera	de	atuação	das	secretarias	de	
governo,	reforma	fiscal,	implementação	de	progra-
mas	de	desenvolvimento	nacional.

e)	 nacionalização	de	empresas,	redução	das	tarifas	al-
fandegárias,	implementação	dos	programas	nacio-
nais	de	desenvolvimento.

	 6.	(Unesp)	 É	 possível	 afirmar	 através	 de	 uma	 visão	 de	
síntese	 do	 processo	 histórico	 da	 industrialização	 no	
Brasil	entre	1880	a	1980,	que	esta	foi	retardatária	cer-
ca	 de	 100	 anos	 em	 relação	 aos	 centros	 mundiais	 do	
capitalismo.	podemos	 identificar	cinco	 fases	que	de-
finem	o	panorama	brasileiro	de	seu	desenvolvimento	
industrial:	1880	a	1930,	1930	a	1955,	1956	a	1961,	1962	
a	1964	e	1964	a	1980.

leia	com	atenção	as	afirmações	a	seguir,	identifican-
do-as	com	a	sua	fase	de	desenvolvimento	industrial.

I. Modelo de desenvolvimento associado ao capital es-
trangeiro, sem descentralizar a indústria do Sudeste de 
forma significativa em direção a outras regiões brasilei-
ras; corresponde ao período de Juscelino Kubitschek, 
com incremento da indústria de bens de consumo durá-
veis e de setores básicos.

II. Modelo de política nacionalista da Era Vargas, com o 
desenvolvimento autônomo da base industrial demons-
trado através da construção da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN). Ressalta-se que, neste período, a Se-
gunda Guerra Mundial impulsionou a industrialização.

III. Período de desaceleração da economia e do processo 
industrial motivados pela instabilidade e tensão política 
no Brasil.

IV. Implantação dos principais setores da indústria de 
bens de consumo não duráveis ou indústria leve, man-
tendo-se a dependência brasileira em relação aos países 
mais industrializados. O Brasil não possuía indústrias de 
bens de capital ou de produção.

V. Período em que o Brasil esteve submetido a cons-
trangimentos econômicos, financeiros e sociais devido a 
seu endividamento no exterior com o objetivo de atingir 
o crescimento econômico de 10% ao ano. Mesmo assim, 
não houve muitos avanços na área social. Modernização 
conservadora com o governo militar.

adaptado	de:	são	paulo	(estado).	secretaria	da	educação.	
Geografia, Ensino Médio. são	paulo,	2008.

a	sequência	das	 fases	do	desenvolvimento	 industrial	
brasileiro	descritas	nas	afirmações	é	

a)	 iV,	ii,	i,	iii,	V.

b)	 i,	ii,	V,	iV,	iii.

c)	 iii,	iV,	V,	i,	ii.

d)	 i,	iii,	ii,	V,	iV.

e)	 iii,	iV,	ii,	V,	i.

	 7.	(UFSCar-SP)	a	respeito	das	disparidades	regionais	do	
Brasil,	é	correto	afirmar	que:

a)	 elas	sempre	existiram	na	nossa	história,	com	o	nor-
deste	sendo	a	região	mais	carente	desde	os	primór-
dios	da	colonização.

b)	 elas	se	tornaram	mais	graves	com	a	globalização,	
que	ocasionou	uma	acelerada	industrialização	do	
sudeste	e	um	retrocesso	no	nordeste.

c)	 elas	foram	adquirindo	as	suas	características	atuais	
com	a	industrialização	do	país	e	tornaram-se	assun-
to	da	política	nacional	a	partir	dos	anos	1950.
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d)	 elas	decorrem	fundamentalmente	das	diversidades	
naturais	do	nosso	território	e	da	distribuição	espa-
cial	das	riquezas	minerais.

e)	 elas	são	um	problema	nacional	desde	a	colonização,	
devido	às	secas	do	nordeste,	que	sempre	exigiram	po-
líticas	voltadas	para	o	desenvolvimento	dessa	região.

	 8.	(UFPB)	o	processo	de	industrialização	brasileira	encon-
trou,	no	centro-sul	do	país,	principalmente	em	são	pau-
lo,	os	elementos	indispensáveis	ao	seu	desenvolvimento:	
mão	de	obra	assalariada,	mercado	consumidor,	eletrici-
dade,	sistema	de	transportes	e	excelente	sistema	bancá-
rio.	sobre	esse	processo,	é	incorreto	afirmar	que:

a)	 a	concentração	da	produção	industrial	brasileira	
ocorre,	desde	os	seus	primórdios,	em	são	paulo.

b)	 a	elevada	concentração	industrial	em	são	paulo	gerou	
uma	deseconomia	de	escala,	responsável	pela	des-
concentração	espacial	das	indústrias,	a	partir	de	1970.

c)	 o	processo	de	desconcentração	espacial	das	indús-
trias	paulistas	gerou	um	surto	de	industrialização	no	
nordeste	e	no	sul,	equilibrando,	assim,	a	produção	
industrial	por	regiões.

d)	 o	crescimento	industrial	nas	diversas	regiões	do	país	
passa,	a	partir	dos	anos	1970,	a	ser	promovido	pelos	
governos	estaduais	e	federal,	através	de	incentivos.

e)	 as	atividades	industriais	concentram-se,	atualmen-
te,	em	são	paulo,	tendo	as	outras	regiões	do	país	
como	mercados	consumidores,	de	acordo	com	a	ló-
gica	da	acumulação	capitalista.

	 9.	(UEL-PR)	as	hachuras,	no	mapa,	representam	áreas	de:

a)	 baixa	densidade	demográfica.

b)	 degradação	das	florestas	tropicais.

c)	 alto	índice	pluviométrico.

d)	 influência	das	regiões	metropolitanas.

e)	 concentração	industrial.
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10.	(UFV-MG)	no	período	pré-industrial	brasileiro,	quando	
a	economia	nacional	era	dominada	basicamente	pelas	
atividades	 agrícolas	 de	 exportação,	 a	 organização	 do	
espaço	geográfico	era	do	tipo:

a)	 centro	e	periferias,	com	um	espaço	nacional	integrado.

b)	 centro	na	zona	da	mata	nordestina	e	a	periferia	em	

são	paulo,	com	fortes	relações	de	troca	que	favore-
ciam	o	centro.

c)	 semelhante	aos	dias	de	hoje,	mas	sem	trocas	de	
bens	industriais.

d)	 em	que	a	região	amazônica	e	a	centro-oeste	exer-
ciam	o	papel	de	centro,	juntamente	com	a	região	
nordeste.

e)	 áreas	isoladas	ou	“arquipélagos”,	onde	não	havia	um	
espaço	nacional	integrado.

11.	(UFMS)	sobre	a	industrialização	brasileira,	assinale	as	
proposições	verdadeiras.

i.	 a	indústria	de	bens	de	consumo	duráveis,	implanta-
da	a	partir	do	plano	de	metas	de	Juscelino	Kubits-
chek,	teve	significativa	participação	de	iniciativas	es-
trangeiras,	com	destaque	do	setor	automobilístico.

ii.	 a	implantação	de	uma	industrialização,	sem	prévia	
reforma	agrária,	desembocou	numa	profunda	crise	
agrária,	 manifestada	 pela	 excessiva	 transferência	
da	população	do	campo	para	a	cidade.

iii.	as	iniciativas	estatais,	iniciadas	no	governo	de	Ge-
túlio	Vargas,	concentraram-se	no	setor	de	infraes-
trutura	e	indústria	de	base.

iV.	por	causa	da	“vocação	agrícola”	do	Brasil,	a	nossa	
industrialização	não	se	completou;	temos	um	par-
que	 industrial	 incompleto	e	em	processo	de	suca-
teamento	desde	meados	dos	anos	1970.

V.	 a	concentração	das	indústrias	mais	dinâmicas	na	re-
gião	sul	do	país	fez	com	que	as	demais	regiões	ficas-
sem	subordinadas	a	ela.

estão	corretas:

a)	 i,	ii,	iii.

b)	 i,	ii,	iii,	iV.

c)	 i,	ii,	iV,	V.

d)	 ii,	iii,	iV,	V.

e)	 i,	iii,	V.

12.	(Fatec-SP)	considere	os	textos	a	seguir,	para	respon-
der	a	esta	questão.

I. No período de 1930 a 1956, os grandes investimentos 
foram direcionados ao setor de base (siderurgia, petro-
química e extração mineral), com grande intervenção do 
Estado.

II. Embora a indústria, desde o início do século, estivesse 
concentrada no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, até 1930 
a organização espacial se caracterizava pelas atividades 
econômicas dispersas e regionalmente quase autônomas.

III. O sucesso do Plano de Metas foi acompanhado por 
um significativo aumento da inflação e da dívida externa, 
pelo afastamento da capital federal do centro econômico 
e populacional do país e pela efetiva implantação do ro-
doviarismo.

IV. A política do Plano de Metas acentuou a concentração 
do parque industrial na região Sudeste, intensificando 
ainda mais as migrações internas e provocando o cresci-
mento caótico dos grandes centros urbanos.

adaptado	de:	sene,	e.	de;	moreira,	J.	c.	Geografia geral 
e do Brasil:	espaço	geográfico	e	globalização.	são	paulo:	

scipione,	1998.

referem-se	à	industrialização	brasileira	os	textos:
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a)	 i	e	iii	somente.	 d)	ii,	iii	e	iV	somente.

b)	 ii	e	iii	somente.	 e)	i,	ii,	iii	e	iV.

c)	 i,	iii	e	iV	somente.

13.	(UFPR)	As indústrias estão distribuídas de forma desigual 

no planeta, pois tendem a se concentrar nos lugares onde 

há fatores favoráveis à sua localização. São fatores defini-

dos historicamente, que variam com o passar do tempo. 

Muita gente, no interior do Brasil e em áreas mais atra-

sadas do mundo, nunca viu uma fábrica, embora consuma 

algum tipo de produto industrializado, já que a concentra-

ção de indústrias, apesar de restrita a alguns lugares do 

planeta, estabelece uma teia de relações...

adaptado	de:	sene,	e.	de;	moreira,	J.	c.	Geografia geral 

e do Brasil:	espaço	geográfico	e	globalização.	são	paulo:	
scipione,	1998.	p.	101.

sobre	esse	assunto,	é	correto	afirmar:

a)	 no	Brasil,	a	proximidade	dos	locais	de	exploração	
petrolífera	constitui	um	dos	fatores	mais	importan-
tes	para	a	instalação	industrial.

b)	 muitas	indústrias	siderúrgicas	brasileiras	foram	ins-
taladas	próximo	às	jazidas	de	minério	de	ferro,	como	
as	de	minas	Gerais.

c)	 na	atualidade,	há	uma	reorganização	espacial	das	
indústrias	no	mundo,	motivada	em	parte	por	uma	
acelerada	modernização	do	sistema	de	transportes	
e	de	comunicações.

d)	 Hoje,	o	mercado	consumidor	é	o	principal	fator	para	
a	localização	industrial.

e)	 energia,	água	e	mão	de	obra	disponíveis	são	fatores	
locacionais	importantes	para	o	setor	industrial.

f)	 os	processos	de	urbanização	e	de	industrialização	
sofrem	uma	influência	mútua	ao	longo	do	tempo,	
porque	as	cidades	ou	crescem	em	torno	das	indús-
trias	nascentes	ou	atraem	indústrias,	que	fazem	com	
que	elas	cresçam.

14.	(UFMG)	nos	últimos	anos,	o	Brasil	experimentou	um	
amplo	processo	de	privatização	da	economia.

É	incorreto	afirmar	que	esse	processo:

a)	 constituiu	uma	resposta	do	estado	brasileiro	à	necessi-
dade	de	se	tornar	mais	ágil	nas	questões	que	lhe	com-
petem	e,	também,	às	pressões	neoliberais,	que	acom-
panham	a	tendência	internacionalmente	imposta.

b)	 aumentou	o	índice	de	desemprego	no	país	pelo	fecha-
mento	de	postos	de	trabalho,	uma	das	exigências	do	ca-
pital	privado	para	se	tornar	competitivo	em	nível	mundial.

c)	 fortaleceu	a	presença	do	estado	brasileiro	dentro	das	
fronteiras	políticas	nacionais	em	relação	tanto	ao	ca-
pital	especulativo	quanto	ao	produtivo,	que	interfe-
rem	na	economia	do	país.

d)	 contribuiu	para	um	expressivo	aumento	da	participa-
ção	do	capital	estrangeiro	na	economia	brasileira,	no	
setor	produtivo	e	naqueles	de	prestação	de	serviços,	
anteriormente	considerados	monopólio	do	estado.

15.	(UFV-MG)	 ultimamente,	 a	 imprensa	 tem	 utilizado	 a	
expressão	“guerra	fiscal”	para	denominar	o	tipo	de	re-
lacionamento	entre	os	estados	da	Federação.

essa	expressão	significa:

a)	 a	realização	de	blitz	fiscal	de	um	estado	em	território	
de	outro.

b)	 a	discordância	por	parte	de	alguns	estados	quanto	à	
privatização	de	suas	empresas.

c)	 a	concessão	de	amplos	benefícios	fiscais	por	parte	
de	alguns	estados	para	atraírem	investimentos	in-
dustriais	em	seu	território.

d)	 a	moratória	decretada	por	alguns	estados,	levando	
outros	a	também	deixarem	de	pagar	suas	dívidas	
com	a	união.

e)	 a	instalação	de	barreiras	alfandegárias	nas	estradas	
que	cruzam	vários	estados,	devido	às	diferentes	for-
mas	de	tributos.

16.	(UEL-PR)	a	partir	dos	anos	de	1930,	o	Brasil	intensi-
ficou	seu	processo	de	industrialização	e,	assim,	a	in-
dústria	superou	a	agropecuária	em	termos	de	partici-
pação	no	piB.	até	os	anos	de	1980,	o	estado	atuou	de	
forma	decisiva	nesse	processo.

com	base	nos	conhecimentos	sobre	a	participação	do	
estado	no	processo	de	industrialização	brasileira	entre	
1930	e	1980,	é	correto	afirmar	que	o	estado	brasileiro:

a)	 investiu	na	chamada	indústria	de	base,	construiu	in-
fraestrutura	nos	setores	de	energia,	transporte	e	
comunicação	e	foi	responsável	pela	criação	da	legis-
lação	trabalhista.

b)	 priorizou	o	transporte	ferroviário,	estatizou	as	empresas	
do	setor	de	bens	de	consumo,	adotou	legislação	traba-
lhista	mais	rígida	em	relação	àquela	que	vigorou	Vargas.

c)	 estatizou	a	indústria	de	bens	de	consumo	duráveis,	
privatizou	as	empresas	estatais	de	geração	e	distri-
buição	de	energia	elétrica,	petróleo	e	gás	natural	e	
revogou	a	legislação	trabalhista	do	período	Vargas.

d)	 incentivou,	por	meio	de	privatizações,	investimentos	
no	setor	de	infraestrutura	de	transportes,	tais	como	
estradas	e	hidrovias,	e	abriu	o	mercado	interno	à	im-
portação	reduzindo	barreiras	alfandegárias.

e)	 abriu,	por	meio	de	parcerias,	o	mercado	interno	ao	in-
vestimento	especulativo	estrangeiro	nas	áreas	de	se-
curidade	social,	telecomunicações	e	finanças,	facili-
tando	a	remessa	de	recursos	financeiros	para	o	exterior.

17.	(UFV-MG)	após	1970,	houve	uma	relativa	desconcen-
tração	 industrial	 da	 Grande	 são	 paulo	 e	 um	 cresci-
mento	maior	em	outros	estados	brasileiros.

são	causas	dessa	desconcentração,	exceto:

a)	 a	incapacidade	da	região	de	gerar	energia	suficiente	
para	atender	à	demanda	industrial.

b)	 a	combatividade	dos	vários	sindicatos	do	aBcd	pau-
lista	em	termos	de	reivindicações	salariais	e	greves.

c)	 a	promoção	de	incentivos	variados	para	atrair	as	em-
presas	por	parte	das	demais	áreas	de	atração,	cida-
des	e	estados.

d)	 a	existência	e	modernização	de	outros	corredores	de	
exportação.

e)	 os	elevados	custos	com	impostos,	especulação	imo-
biliária	e	alto	índice	de	poluição	ambiental.
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p	 barragem	e	represa	da	usina	de	tucuruí	(Pa),	em	2010.	a	produção	de	energia	hidrelétrica	com	a	construção	de	grandes	
represas	tem	por	objetivo	armazenar	água	para	garantir	o	fornecimento	de	energia	nos	períodos	mais	secos,	mas	provoca	
grandes	impactos	ambientais	e	sociais,	os	quais	estudaremos	nesta	unidade.	atualmente,	as	usinas	que	estão	sendo	cons-
truídas	na	amazônia	são	a	“fio	d’água”	e	inundam	áreas	pequenas,	ao	custo	de	ter	a	produção	de	energia	reduzida	em	épocas	
de	pouca	chuva.

Jacques Jangoux/Photo Researchers/Getty Images
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capítulo

A produção mundial 
de energia3

A liberação da energia atômica mudou tudo, 

menos nossa maneira de pensar.

Albert Einstein (1879-1955), físico alemão.

A produção e o consumo mundial de energia estão diretamente vinculados às três dimen-
sões do desenvolvimento sustentável: meio ambiente, sociedade e economia.

Segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo mundial deve crescer 1,6% ao ano 
entre 2006 e 2030, o que representará um aumento de 45% ao longo desse período. Os combus-
tíveis fósseis devem continuar responsáveis por cerca de 80% da energia consumida no planeta, 
e o maior crescimento na sua demanda ocorrerá na China e na Índia, onde a redução nos índices 
de pobreza extrema tem levado à incorporação de milhões de pessoas ao mercado de consumo.

Já nos países desenvolvidos e em alguns emergentes, haverá redução na participação percen-
tual dos combustíveis fósseis e aumento de fontes renováveis e menos poluentes em suas matrizes 
energéticas, com crescimento no consumo de biomassa, energia eólica, energia solar e outras.

Em 2010, os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a Espanha e a Índia foram os países 
que mais investiram na busca de fontes renováveis e não poluentes de energia. Segundo o 
Conselho Mundial de Energia Eólica, as turbinas instaladas nesses países produziram 74% da 
energia eólica mundial (145 868 MW). Isso supera em quase 50% o total de energia elétrica 
consumida no Brasil.

Neste capítulo vamos estu-
dar as principais fontes de energia 
utilizadas atualmente para enten-
dermos algumas questões: qual é a 
importância estratégica das fontes 
de energia para a economia, a so-
ciedade e o meio ambiente? Qual 
foi a importância do petróleo e do 
carvão mineral ao longo do século 
XX e qual é o papel desses combus-
tíveis no mundo atual? Quais são as 
formas de obtenção de eletricidade 
e quais suas vantagens e desvan-
tagens? Qual é o papel das fontes 
alternativas e da energia nuclear 
no mundo atual? Por que o uso da 
biomassa vem crescendo?

∏	 turbinas	eólicas	em	maranchón,	na	
Espanha,	em	2012.
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EnErgia:	Evolução	histórica	E	contExto	atual

Desde o surgimento das sociedades primitivas, a 
obtenção de energia sempre desempenhou papel fun-
damental para o bem-estar das pessoas e o desenvol-
vimento das atividades econômicas.

Quando realiza qualquer trabalho, o ser humano 
gasta uma energia limitada por sua capacidade física. Já 
na Pré-História, ao se perceber limitado na execução de 
suas tarefas diárias, o homem buscou fontes de energia 
para facilitar o trabalho e aumentar seu conforto no dia 
a dia. As primeiras civilizações utilizavam a lenha como 
combustível para obter calor para se aquecer, proteger e 
cozinhar os alimentos, e a energia muscular de animais 
para arar a terra ou transportar pessoas e coisas.

À medida que as cidades foram se desenvolvendo, o 
consumo de lenha aumentou e começou a haver explora-
ção desenfreada de madeira, chegando à escassez desse 
produto em várias cidades da Europa medieval.

Nos séculos XV a XVIII, a energia dos ventos mo-
vimentou as caravelas e possibilitou a expansão marí-
tima que promoveu a ocupação da América pelos 
europeus e o maior intercâmbio de pessoas e merca-
dorias entre os continentes, com todas as consequên-
cias positivas e negativas decorrentes.

Conforme os progressos técnicos foram avançan-

do, a utilização de novas fontes energéticas tornou o 
trabalho humano mais eficiente. Desde a Primeira Re-
volução Industrial, quando a produção e o transporte 
de mercadorias passaram a se basear de forma cres-
cente no uso de máquinas, a energia humana e de ani-
mais no trabalho vem se tornando menos necessária, 
sendo substituída por equipamentos mecânicos.

A sociedade moderna utiliza cada vez mais ener-
gia para a indústria, a agricultura, os serviços, o comér-
cio, os transportes e o consumo doméstico. Observe no 
mapa-múndi a seguir que, nos países desenvolvidos, a 
produção per capita de energia é maior que nos países 
em desenvolvimento. Esse fato está diretamente rela-
cionado ao consumo, ao grau de industrialização, ao 
desenvolvimento econômico e à qualidade de vida de 
cada população. Geralmente o consumo residencial 
das nações ricas é maior porque o número de eletrodo-
mésticos (TVs, aparelhos de ar-condicionado, máqui-
nas de lavar, geladeiras, etc.) é maior. Além desse fator 
socioeconômico, nos países de latitudes elevadas o 
consumo per capita tende a ser maior por uma razão 
climática: no período de temperatura mais baixa, que 
se estende por seis meses ou mais, aumenta o uso de 
sistemas de aquecimento doméstico e comercial.
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p	 alguns	países	em	desenvolvimento,	como	líbia,	gabão	e	arábia	saudita,	apresentam	grande	produção	per capita	de	energia	
porque	são	produtores	e	exportadores	de	petróleo.	segundo	o	banco	mundial,	mais	de	dois	bilhões	de	pessoas	que	vivem	em	
países	pobres	não	têm	acesso	às	modernas	fontes	de	energia	e	ainda	utilizam	lenha	para	cozinhar.
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Atualmente, há uma diversidade de fontes de 

energia, classificadas como renováveis (hidrelétri-

ca, solar, eólica e outras), que continuam disponí-

veis depois de utilizadas, e não renováveis (petró-

leo, carvão mineral e gás natural, por exemplo), que 

são limitadas e demoraram milhões de anos para se 

formar. Os diversos tipos de biomassa podem ser 

produzidos pelo ser humano, como a lenha, o ál-

cool, o biodiesel e outros, sendo também considera-

dos fontes renováveis.

Os combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e 

gás natural – assim chamados por se originarem de res-

tos de animais e vegetais soterrados com os materiais 

sólidos que formam as rochas sedimentares) são a prin-

cipal fonte de energia atualmente em utilização no mun-

do, com destaque para o petróleo. Veja o gráfico a seguir:

1973 2010

Combustíveis
renováveis e

resíduos 10,6%

Hidrelétrica
1,8%

Nuclear 0,9%

Outros* 0,1%

Gás natural
16,0%

Carvão mineral
24,6%

Petróleo
46,9%

Carvão mineral
27,3%

6 107 milhões de TEP**

Nuclear
5,7%

Combustíveis
renováveis e resíduos

10,0%

Hidrelétrica 2,3%

Outros* 0,9%

Gás natural
21,4%

Petróleo
32,4%

12 717 milhões de TEP**

Oferta mundial de energia por fonte

Observe no gráfico que entre 1973 e 2010 o con-

sumo mundial de energia quase duplicou, passando 

de 6,1 para 12,7 milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo (TEPs). Dessa forma, embora a participação 

percentual do petróleo no consumo mundial de ener-

gia tenha caído de 46,1% para 32,4%, houve grande 

aumento quantitativo na sua demanda mundial, que 

passou de 2,5 para 4 milhões de TEPs ao ano.

Nas últimas décadas, houve grande desenvolvi-

mento tecnológico e aumento nos investimentos em 

prospecção de petróleo que resultaram, entre outras, 

na descoberta de grandes reservas na camada pré-sal, 

uma formação geológica da plataforma continental 

brasileira de aproximadamente 150 milhões de anos 

que se formou com o afastamento dos continentes, 

em profundidades superiores a 5 mil metros.

O petróleo continua a ser a principal fonte de 

energia do planeta, seguido pelo carvão mineral e pelo 

gás natural. Essa situação é preocupante, já que apro-

ximadamente 80% da energia consumida mundial-

mente provém dessas três fontes não renováveis, 

que um dia se esgotarão. Será necessário um período 

de transição para nos adaptarmos à utilização de no-

vos tipos de energia. Essa transição envolverá refor-

mas e reestruturações, principalmente no sistema de 

transportes (seja ele rodoviário, ferroviário, hidroviá-

rio ou aéreo) e na produção industrial, por meio da 

adaptação de máquinas e motores a outro tipo de 

energia; assim como a readequação das usinas ter-

melétricas (hoje acionadas predominantemente pela 

combustão de petróleo, gás ou carvão) a uma nova 

fonte de energia primária. Isso já vem ocorrendo em 

vários países para diminuir a dependência externa e 

evitar os impactos ambientais decorrentes.

Em qualquer país, a estrutura energética é um 

dos elementos mais decisivos da economia e da geo-

política, por isso esse setor é considerado estratégico. 

A produção industrial, os sistemas de transportes e de 

telecomunicações, a saúde, a educação, o comércio, a 

agricultura, todas as atividades, enfim, dependem de 

energia. Qualquer sobressalto no setor energético in-

terfere na posição do país no comércio mundial, já 
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Adaptado de: AGÊNCIA INtErNACIONAL DE ENErGIA. Key World Energy Statistics 2012. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 5 dez. 2012.
* Inclui energia geotérmica solar, eólica, etc.

** tEP: toneladas equivalentes de petróleo

p	 Em	1973	ocorreu	a	primeira	crise	mundial	do	petróleo,	quando	o	preço	desse	combustível	praticamente	quadruplicou	em	poucos	
meses.	Por	isso,	ao	se	compararem	os	dados	estatísticos	de	energia	daquele	ano	com	os	recentes,	é	possível	perceber	a	variação	
ocorrida	na	distribuição	mundial	da	oferta	energética.	Essa	comparação	é	feita	com	mais	detalhes	em	outros	gráficos	deste	capítulo.
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que, na composição dos custos de produção, a energia 

é um fator que pode tornar a mercadoria mais ou me-

nos competitiva no comércio internacional. Por isso o 

setor energético geralmente é controlado pelo Estado, 

que atua diretamente na produção de energia, por 

meio de empresas estatais ou pela concessão dessa 

produção a empresas privadas.

Todos os países almejam a autossuficiência ener-

gética e baixos custos na produção de energia para que 

as atividades econômicas não fiquem sujeitas às osci-

lações de preço das fontes importadas. A busca por 

uma matriz energética diversificada constitui estraté-

gia de planejamento adotada por várias nações para 

evitar desabastecimento ou enfrentar crises econômi-

cas, como aconteceu com os aumentos do preço do 

petróleo em 1973, 1980, 1990 e 2007. Até recentemente, 

a grande preocupação ao optar por determinada fonte 

de energia se restringia ao preço, mas, atualmente, em 

muitos países, essa opção também está voltada à busca 

de fontes que sejam renováveis e limpas.

Para atingir esses objetivos há a necessidade 

de racionalizar o uso de energia observando as es-

tratégias que causam menos impactos econômicos, 

sociais e ambientais. Deve-se combater o desperdí-

cio de energia, aumentar a eficiência dos equipa-

mentos (residenciais, industriais, de serviços, etc.), 

promover a reciclagem de materiais, valorizar pro-

dutos e serviços que consumam menos energia para 

ser disponibilizados, reorganizar a localização 

e o transporte de mercadorias e de pessoas, e 

controlar as emissões de poluentes.

Além da busca pela maior eficiência energética, 

a intensificação do aquecimento global provocado 

pelo efeito estufa tem levado os países a buscar fon-

tes de energia menos poluentes, como a hidreletrici-

dade, a nuclear, a eólica, a solar, a geotérmica e a 

biomassa, entre outras. Nesse contexto, a utilização 

crescente de fontes renováveis de energia é a melhor 

alternativa na busca da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social.

PEtrólEo

O petróleo é um hidrocarboneto fóssil de origem 

orgânica encontrado em bacias sedimentares resul-

tantes do soterramento de antigos ambientes aquáti-

cos. Seus diversos subprodutos se apresentam em 

todos os estados de agregação: sólido (asfalto e plásti-

cos, entre outros), líquido (óleos lubrificantes, gasoli-

na e outros combustíveis) e gasoso (gás combustível). 

Em suas formas de ocorrência natural, é utilizado há 

muito tempo: na vedação dos reservatórios de água 

construídos pelos incas; na pavimentação, em con-

junto com pedras, das estradas romanas e na vedação 

de antigas embarcações.

Desde a década de 1930, com a construção das pri-

meiras indústrias petroquímicas, o petróleo é uma maté-

ria-prima importantíssima, presente de forma constante 

em nosso cotidiano nas mais diversas formas: materiais 

de construção e de embalagem, ingredientes de tintas, de 

fertilizantes e de produtos farmacêuticos, além de inú-

meros tipos de plásticos.

Sua utilização como fonte 

de energia iniciou-se em 1859, 

na Pensilvânia, Estados Unidos, 

quando Edwin Drake, um perfu-

rador de poços, encontrou pe-

tróleo a apenas 21 metros de 

profundidade e passou a comer-

cializá-lo com as cidades – para 

ser utilizado na iluminação pú-

blica –, com as indústrias e com 

as companhias de trem – em 

substituição ao carvão mineral 

usado nas máquinas a vapor.
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∏	 o	grande	volume	de	petróleo	trans-
portado	pelos	oceanos	levou	à	cons-
trução	de	navios	cada	vez	maiores.	
na	foto,	de	2012,	petroleiro	ancorado	
em	terminal	marítimo	nas	bahamas.	
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O petróleo, por ser líquido e apresentar maior 
facilidade de transporte que o carvão mineral, passou 
a ser consumido em quantidades crescentes a cada 
ano. O carvão foi a fonte de energia que impulsionou 
o crescimento industrial e econômico de diversos paí-
ses desde o final do século XVIII, na Primeira Revolu-
ção Industrial. No entanto, no século XIX, com a Se-
gunda Revolução Industrial, esse papel foi assumido 
pelo petróleo. O incremento do consumo foi acompa-
nhado pelo surgimento de centenas de companhias 
petrolíferas atuando em todas as quatro fases econô-
micas de sua exploração: extração, transporte, refino 
e distribuição.

Com a invenção do motor a explosão interna e 
seu uso em veículos, o consumo mundial de petróleo 
disparou. As empresas do setor petrolífero cresceram 
no mesmo ritmo do consumo, principalmente nos Es-
tados Unidos e na Europa. Algumas dessas empresas 
tornaram-se transnacionais e deram oportunidade 
para a formação do cartel e do oligopólio no setor petro-
lífero em escala mundial. Em 1928, as sete maiores em-
presas do setor formaram um cartel, conhecido como 
“sete irmãs”, que dividiu o planeta em áreas de influên-
cia, controlando a extração, o transporte, o refino e a 
distribuição da principal fonte de energia dos sistemas 
de transportes e da produção industrial do globo. Esse 
fato causou forte reação em diversos países, principal-
mente nos que dependiam da importação do produto.

Na tentativa de controlar tanto o comércio como 
as demais atividades petrolíferas, começaram a se de-
senvolver, principalmente a partir da década de 1930, 

diversas empresas estatais, que passaram a atuar di-
retamente nas quatro fases econômicas de explora-
ção do petróleo, ou pelo menos em uma delas, segun-
do as prioridades estabelecidas internamente. Entre 
os exemplos mais significativos estão a Pemex (Méxi-
co), a PDVSA (Venezuela), a Indian Oil (Índia) e a ENI 
(Itália). No Brasil, com a criação da Petrobras em 1953, 
a extração, o transporte e o refino foram estatizados. 
Em 1995, foi extinto o monopólio da Petrobras, uma 
empresa de capital aberto que tem o governo federal 
como sócio majoritário (28,5% das ações, em 2012) e 
com o controle de sua estrutura administrativa; toda 
a regulamentação do setor petrolífero no Brasil conti-
nua sob a responsabilidade do Estado.

A segunda ação na tentativa de desmobilização 
do poder das “sete irmãs” concretizou-se em 1960, 
com a criação da Organização dos Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep), fundada por Irã, Iraque, 
Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela.

Em 1973, os países da Opep promoveram um 
drástico aumento no preço do barril (159 litros) – de 
2,70 para 11,20 dólares –, aproveitando-se de uma si-
tuação política criada pela guerra do Yom Kippur 
(quando Egito, Síria e outros países atacaram Israel, 
dando início ao quarto conflito armado entre árabes 
e israelenses). Esse foi o chamado “primeiro choque 
do petróleo”, que provocou crise econômica em mui-
tos países. Boa parte dos dólares que movimentavam 
o comércio internacional foi para o Oriente Médio, 
onde se localizam as maiores reservas e os maiores 
exportadores mundiais do produto.

∏	 desde	1973,	as	reuniões	
da	 opep	 são	 acompa-
nhadas	 pelos	 países	
importadores	de	petró-
leo.	Em	2012,	esse	cartel	
era	composto	por	12	paí-
ses-membros:	além	dos	
fundadores,	 contava	
com	 Emirados	 Árabes	
unidos,	 catar,	 argélia,	
nigéria,	líbia,	angola	e	
Equador.	na	foto,	encon-
tro	da	opep	em	viena,	na	
Áustria,	em	2012.
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Nos anos de 1979 e 1980, com a ocorrência da re-
volução islâmica no Irã e a eclosão da guerra com o Ira-
que, os países importadores ficaram preocupados com 
a possibilidade de ingresso de outras nações árabes no 
conflito. Se isso acontecesse, a oferta mundial de petró-
leo estaria comprometida, o que levou muitos países a 
comprar o produto para aumentar seus estoques estra-
tégicos. Com esse brusco aumento da procura, a Opep 
elevou o preço do barril a 34 dólares (como vimos, em 
1973, o preço era de apenas 2,70 dólares).

Essas bruscas elevações do preço do petróleo 
agravaram a crise econômica do mundo desenvolvi-
do, que já se arrastava desde o final da década de 
1960. Essa crise, porém, atingiu de forma mais severa 
os países importadores de petróleo, notadamente os 
mais pobres, que tiveram sua balança comercial seria-
mente comprometida. Para enfrentar esse problema e 
diminuir a dependência energética, muitos países im-
portadores estabeleceram duas estratégias comple-
mentares: aumentar a produção interna e substituir o 
petróleo por outras fontes de energia.

No mesmo período, vários países produtores de 
petróleo que não integravam a Opep – principalmen-
te a antiga União Soviética (com destaque para a Fe-
deração Russa), o México e a Noruega – incrementa-
ram sua produção e tornaram-se grandes exportado-
res. Com o petróleo custando 34 dólares o barril, jus-
tificavam-se os investimentos em prospecção e os 
custos de extração em qualquer local do planeta. A 
então União Soviética foi extraí-lo na Sibéria; os Esta-
dos Unidos, no Alasca; e o México, o Brasil e os países 
do mar do Norte, em suas plataformas continentais.

Com o aumento da produção mundial e a subs-
tituição do petróleo por outras fontes, a lei da oferta e 
da procura entrou em ação e, em 1986, a cotação do 
barril caiu para 12 dólares. Essa queda nos preços pôs 
em dúvida a viabilidade econômica de muitas fontes 
alternativas, já que a criação de novos modelos ener-
géticos previa constantes elevações no preço do pe-
tróleo. Além disso, tornou pouco competitiva, e às 
vezes até ineficiente, a extração em águas profundas. 
Com a queda vertiginosa do preço do barril de petró-
leo, algumas fontes alternativas – como o etanol, no 
caso brasileiro – tornaram-se inviáveis economica-
mente no contexto daquela época, quando ainda não 
havia preocupação em diversificar a matriz energéti-
ca e combater o aquecimento global.

A partir de 1986, disputas internas na Opep tor-
naram cada vez mais difícil estabelecer um acordo de 
preços e cotas de produção entre os países-membros. 
Os Estados Unidos conseguiram aprofundar a fragili-

zação da organização por meio de favorecimentos 
comerciais à Arábia Saudita e ao Kuwait, que passa-
ram a aumentar suas produções, causando sérios pro-
blemas internos à Opep.

Em dezembro de 1990, o Iraque, economicamen-
te abalado com os gastos de oito anos de guerra com 
o Irã, invadiu o Kuwait e ameaçou invadir a Arábia 
Saudita, sob o pretexto de disputa territorial, mas a 
verdade é que esses países estavam extrapolando as 
cotas de produção de petróleo estabelecidas pela 
Opep e forçando uma queda no preço do barril no 
mercado mundial. A fim de defender seus interesses 
comerciais, os Estados Unidos, liderando uma coali-
zão de vários países e com o apoio da ONU e de várias 
nações árabes, intervieram imediatamente no confli-
to enviando tropas ao Oriente Médio. Isso obrigou o 
Iraque a se retirar do território do Kuwait em janeiro 
de 1991. Durante o conflito, conhecido como Guerra 
do Golfo, o barril de petróleo chegou a custar quase 40 
dólares; com o fim do conflito, o preço voltou a cair e 
chegou a 20 dólares. No gráfico a seguir, pode-se ob-
servar a oscilação do preço do petróleo.
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BP. Statistical Review of World Energy 2011. Disponível em: <www.bp.com>. Acesso em: 18 ago. 2012.
* O petróleo tipo Brent é o mais comercializado no mundo.

p	 observe	que	ocorrem	grandes	variações	na	cotação	do	bar-
ril	de	petróleo;	de	1970	a	2011	houve	oscilação	de	aproxima-
damente	11	dólares	a	110	dólares	em	sua	cotação	média	
anual	no	mercado	mundial	(para	saber	o	valor	atual	do	bar-
ril,	consulte	o	site	da	opep:	<www.opec.org>).
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Em 2003, contrariando reso-
lução da ONU, os Estados Unidos 
invadiram militarmente o Iraque, 
derrubaram o regime de Saddam 
Hussein (1937-2006) e passaram a 
controlar as reservas petrolíferas 
desse país, que estão entre as 
maiores do mundo. No início de 
2004, o preço do barril estava em 
torno de 30 dólares, mas com os 
problemas enfrentados pelas for-
ças de ocupação, sobretudo como 
resultado da resistência armada 
iraquiana e o impulso no consumo 
causado pelo crescimento econô-
mico mundial, chegou a 93 dólares 
no início de 2008. Em janeiro de 
2012, seguindo uma tendência de 
alta no preço internacional das 
matérias-primas, estava cotado 
em 109 dólares o barril.

Mundo:
1,6 trilhão de barris

Mundo:
1,38 trilhão de barris

Bia, terá esta informação atualizada?

Brasil

Estados Unidos

China

Nigéria
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Líbia

Rússia
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Kuwait
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20,0
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Principais reservas de petróleo – 2011

OPEC. Annual Statistical Bulletin 2012. Disponível em: <www.opec.org>. Acesso em: 7 dez. 2012.
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OPEC. Annual Statistical Bulletin 2012.  Disponível em: <www.opec.org>. Acesso em: 7 dez. 2012.

p	 A	importância	da	opep	no	mercado	mundial	de	energia	é	muito	grande.	em	2011,	seus	países-membros	eram	responsáveis	por	
43%	da	produção	mundial	de	petróleo	e	detinham	81%	das	reservas	comprovadas.

C
as

si
an

o
 R

ö
d

a/
A

rq
u

iv
o

 d
a 

ed
it

o
ra

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_054a078_U02C03.indd   62 22/04/2013   16:45



	 a	Produção	mundial	dE	EnErgia	 63

Observando a tabela ao 

lado, o mapa e os gráficos an-

teriores, podemos dividir os 

maiores produtores de petró-

leo em dois subgrupos: ex-

portadores e importadores. 

No primeiro estão os deten-

tores de grandes reservas – 

portanto, de excedentes ex-

portáveis. Os maiores repre-

sentantes desse grupo são a 

Arábia Saudita e a Rússia. No 

segundo estão países como 

os Estados Unidos e a China, 

que, apesar de grandes pro-

dutores, são também gran-

des consumidores e depen-

dem de importações para o 

abastecimento de seu mer-

cado interno. Embora os Es-

tados Unidos sejam o tercei-

ro produtor mundial de pe-

tróleo, ocupam a primeira 

posição entre os importadores; a China é o quarto 

maior produtor, mas é o segundo maior importador. 

O Japão, terceiro maior importador, não é produtor de 

petróleo, importa praticamente 100% de seu consumo.

carvão	minEral	E	gÁs	natural

O carvão mineral e o gás natural ocupam, res-

pectivamente, a segunda e a terceira posições no con-

sumo mundial de energia: o carvão mineral é respon-

sável por aproximadamente 40% da geração de eletri-

cidade, e o gás natural, por cerca de 20%. Isso significa 

que mais da metade da energia elétrica produzida no 

planeta é obtida em usinas que utilizam carvão mine-

ral ou gás natural como fonte primária de energia.

Entre as fontes não renováveis de energia, o car-

vão mineral é a mais abundante, principalmente nos 

países do hemisfério norte. Além disso, segundo estima-

tivas, quando o petróleo se esgotar, as reservas de car-

vão ainda terão uma vida útil muito longa. Isso o torna 

hoje o substituto imediato do petróleo em situação de 

crise e aumento de preço. Observe a tabela ao lado.

O uso do carvão mineral, porém, acarreta sérias 

agressões ambientais, pois sua estrutura molecular 

contém enorme quantidade de carbono e enxofre 

que, após a queima, são lançados na atmosfera na for-

ma de gás carbônico (CO
2
), que agrava o efeito estufa, 

e de dióxido de enxofre (SO
2
), o grande responsável 

pela chuva ácida.

Recurso Reserva mundial conhecida
Vida útil 

estimada (anos)

Carvão 3,955 bilhões de toneladas 112

Petróleo 1 652 bilhões de barris 54

Gás natural 3 276 bilhões de m3 63

BP. Statistical Review of World Energy 2012. Disponível em: <www.bp.com>. 
Acesso em: 6 dez. 2012.

O carvão mineral é uma rocha metamórfica de 

origem sedimentar e não deve ser confundido com o 

vegetal, obtido da madeira carbonizada em fornos. No 

que se refere à sua utilização prática, o carvão mineral 

é muito mais eficiente, pois possui grande poder calo-

rífero e sua queima libera muito mais energia que a do 

carvão vegetal, o que amplia suas possibilidades de 

utilização em atividades siderúrgicas e na produção 

de energia em usinas termelétricas. 

Além de constituir fonte de energia, o carvão mi-

neral é importante matéria-prima da indústria de pro-

dutos químicos orgânicos, como piche, asfalto, coran-

tes, plásticos, inseticidas, tintas e náilon, entre outros.

MAIORES EXPORtAdORES E IMPORtAdORES MUNdIAIS dE PEtRólEO – 2011

Exportadores
Milhões de barris 

por dia
Importadores

Milhões de barris 
por dia

Arábia Saudita 7,2 Estados Unidos 8,9

rússia 5,8 China 5,1

Irã 2,5 Japão 3,6

Nigéria 2,4 Índia 3,4

Emirados Árabes Unidos 2,3 Coreia do Sul 2,5

Iraque 2,1 Alemanha 1,8

Kuwait 1,8 Itália 1,4

Canadá 1,7 França 1,3

Venezuela 1,5 reino Unido 1,0

Angola 1,5 Espanha 1,0

Noruega 1,4 Países Baixos 0,9

México 1,4 taiwan 0,8

Demais países 7,2 Demais países 13,0

total mundial exportado 38,8 total mundial importado 44,7

OPEC. Annual Statistical Bulletin 2012. Disponível em: <www.opec.org>. Acesso em: 7 dez. 2012.
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Já o gás natural, além de ser mais barato e facil-

mente transportável por meio de dutos, apresenta 

uma queima quase limpa (pouco poluente) em com-

paração ao carvão e ao petróleo.

Trata-se de uma fonte de energia muito versátil, 

pois pode ser utilizada na geração de energia elétrica 

(em usinas térmicas), nas máquinas e altos-fornos in-

dustriais, nos motores de veículos, nos fogões e no 

aquecimento das residências, entre outros. Em razão 

disso, vem sendo cada vez mais empregado nos trans-

portes, na termeletricidade, na produção industrial e 

no consumo doméstico.

A partir da década de 1980, o consumo de gás natu-

ral vem apresentando forte expansão. Segundo a Agência 

Internacional de Energia, entre 1973 e 2011, a produção 

mundial mais que dobrou, passando de 1,2 bilhão para 3,3 

bilhões de metros cúbicos, mas, mesmo assim, manteve a 

terceira posição na matriz energética mundial. Entre as 

fontes utilizadas em usinas termelétricas, saltou do quar-

to para o segundo lugar, ficando atrás apenas do carvão.
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Total: 860 938 milhões de toneladas

Oriente Médio 
e África
3,8%

América do Sul e Central
1,5%

Europa e CEI
35,4%

América do Norte
28,5%

Sudeste Asiático 
e Pacífico

30,9%

Total: 208,4 trilhões de m3

Oriente Médio 
38,4%

América do Sul e Central
3,6%

Europa e CEI
37,8%

América do Norte
5,2%

África
7,0%

Sudeste Asiático 
e Pacífico

8,0%

Produção de carvão mineral – 2011

reservas de carvão mineral – 2011

Produção de gás natural – 2011

reservas de gás natural – 2011

BP. Statistical Review of World Energy 2012. Disponível em: <www.bp.com>. Acesso em: 6 dez. 2012. BP. Statistical Review of World Energy 2012. Disponível em: <www.bp.com>. Acesso em: 6 dez. 2012.

p	 o	consumo	de	carvão	mineral	apresenta	custos	de	transporte	bem	mais	elevados	que	os	do	petróleo	e	do	gás	natural.	Por	isso,	
seu	consumo	em	termelétricas	e	indústrias	ocorre	predominantemente	nas	regiões	próximas	às	áreas	de	extração.

BP. Statistical Review of World Energy 2012. Disponível em: <www.bp.com>. Acesso em: 6 dez. 2012. BP. Statistical Review of World Energy 2012. Disponível em: <www.bp.com>. Acesso em: 6 dez. 2012.
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potencial

hidrelétrico

potencial

hidrelétrico

turbina

nível da água

nível da água

barragem

barragem

turbina

área inundada

área inundada

EnErgia	ElÉtrica

A energia elétrica é produzi-

da principalmente em usinas ter-

melétricas, hidrelétricas e termo-

nucleares. Em qualquer dessas 

usinas, ela é produzida por uma 

turbina, que consiste essencial-

mente num conjunto cilíndrico de 

aço que gira em torno de seu eixo 

no interior de um receptáculo 

imantado. Na turbina, portanto, a 

energia cinética (de movimento) é 

transformada em energia elétrica. 

Nos diferentes tipos de usinas, o 

que difere é a energia primária uti-

lizada para mover as turbinas, 

como veremos a seguir.

HidreleTricidAde

Os rios que apresentam des-

nível acentuado em seu percurso 

tendem a apresentar potencial hi-

drelétrico aproveitável, principal-

mente se seu suprimento de água 

for garantido por clima ou hidrografi a favoráveis. Não 

é necessária a ocorrência de quedas-d’água, mas de 

desníveis que possibilitem a construção de uma bar-

ragem que forme uma represa e crie uma queda arti-

Nuclear
3,3%

Nuclear
12,9%

Gás natural
12,1%

Gás natural
22,2%

1973

6 115 TW h** 21 431 TW h**

2010

Outros*
0,6%

Outros*
3,7%

Carvão
38,3%

Carvão
40,6%

Hidrelétrica
21,0%

Hidrelétrica
16,0%

Petróleo
24,7%

Petróleo
4,6%

Geração de energia elétrica por fonte
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* Inclui energia geotérmica, solar, eólica, de combustíveis renováveis e detritos.
** Um terawatt-hora (1 tW h) corresponde a um trilhão de watts-hora.

AGÊNCIA INtErNACIONAL DE ENErGIA. Key World Energy Statistics 2012. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso: 6 dez. 2012.

p	 a	composição	da	matriz	mundial	de	produção	de	energia	elétrica	passou	por	gran-
des	modifi	cações	no	período	de	1973	a	2010.	houve	forte	redução	da	participação	
da	geração	por	derivados	de	petróleo	(de	24,7%	para	4,6%)	e	da	hidreletricidade	(de	
21%	para	16,0%).	Essas	reduções	foram	compensadas	por	aumento	na	participa-
ção	das	termelétricas	movidas	a	gás	natural	e	das	usinas	nucleares.

fi cial. Trata-se de uma forma não poluente, barata e 

renovável de obtenção de energia, embora o alaga-

mento de grandes áreas por causa da construção das 

barragens e do represamento da água cause impacto 

ambiental. Observe nas ilustra-

ções ao lado que, em terrenos mais 

planos, ocorre inundação de enor-

mes áreas, enquanto em terrenos 

que possuem desnível acentuado, 

a superfície inundada é menor. A 

energia tende a ser produzida com 

maior efi ciência quanto maior for 

o desnível obtido entre o nível de 

água e a turbina. Em terrenos com 

maior declividade é possível obter 

maiores desníveis com menor su-

perfície de água represada.

Dessa forma, a construção de 

uma barragem deve ser precedida 

de minucioso estudo do impacto 

ambiental e arqueológico, para 

que se avalie a viabilidade técnica, 

social, ambiental e econômica do 

represamento.

topografia e represamento
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Na prática, a produção de energia hidrelétrica de-
pende da energia solar, pois a água, em seu ciclo, é trans-
portada para compartimentos mais elevados do relevo 
pela evaporação e posterior precipitação. Por isso, os paí-
ses de relevo acidentado, grande extensão territorial (por-
tanto, maior área de insolação) e muitos rios contam com 

grande potencial hidráulico. É o caso do Brasil, do Cana-
dá, dos Estados Unidos, da China, da Rússia e da Índia.

Observe, na tabela abaixo, que o Brasil ocupa posi-
ção importante na produção total de energia elétrica e 
percentual da hidreletricidade na geração total de ener-
gia elétrica.

ENERgIA hIdRElétRICA: PROdUçãO tOtAl – 2010

Maiores produtores mundiais geração (tW h)*
Porcentagem da 
geração mundial

Porcentagem da hidreletricidade no 
total da eletricidade gerada no país

China 722 20,5 17,2

Brasil 403 11,5 78,2

Canadá 352 10,0 57,8

Estados Unidos 286 8,1 6,5

rússia 168 4,8 16,2

Noruega 118 3,4 94,7

Índia 114 3,3 11,9

Japão 91 2,6 8,1

Venezuela 77 2,2 64,9

França 67 1,9 11,7

Demais países 1 118 31,7 15,4

total mundial 3 516 100,0 16,3

AGÊNCIA INtErNACIONAL DE ENErGIA. Key World Energy Statistics 2012. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 6 dez. 2012.
* 1 tW h equivale a um trilhão de watts-hora.

GrAndes represAs

A formação de grandes represas apresenta aspectos 
positivos e negativos:

Aspectos positivos

• Geração de energia elétrica mais limpa e barata 
que a obtida por outras fontes.
• Possibilidade de controle de enchentes a jusante.
• Melhora das condições de abastecimento de água 

para a população.
• Maiores possibilidades de instalação de projetos 

de agricultura irrigada.
• Incremento da utilização do transporte fluvial.
• Estímulo à piscicultura.
• Incentivo à instalação de equipamentos de espor-

te, turismo e lazer.

Aspectos negativos

• Possível necessidade de desmatamento prévio da 
área a ser inundada e/ou de resgate de animais 
ilhados durante o preenchimento da represa.
• Possível necessidade de deslocamento de cida-

des, povoados ou comunidades indígenas.
• Salinização da água dos reservatórios em regiões 

de evaporação intensa.
• Mudança no fluxo dos sedimentos e no volume de 

água do rio.
• Assoreamento da represa e consequente compro-

metimento de sua capacidade geradora.
• Inundação de sítios arqueológicos.
• Perda de solo agricultável.
• Redução da vegetação nativa e da biodiversidade.

TermeleTricidAde

A obtenção de energia elétrica pela termeletricida-
de é feita com maiores custos e com maior impacto am-
biental, mas a construção de uma usina desse tipo re-
quer investimentos menores que a de uma hidrelétrica. 

O que faz a turbina de uma usina termelétrica girar é a 
pressão do vapor de água obtido pela queima de carvão 
mineral, gás ou petróleo (entre vários outros combustí-
veis possíveis, como o bagaço de cana-de-açúcar, muito 
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utilizado no Brasil), que aquece uma caldeira contendo 

água. Enquanto a fonte primária de energia das usinas 

hidrelétricas é a água, disponível no local onde é instala-

da, a das termelétricas tem de ser extraída e transporta-

da (e por vezes importada), o que encarece o produto 

final: a energia elétrica. Sua vantagem em relação à hi-

dreletricidade é que a localização da usina é determina-

da pelo mercado consumidor, e não pelo relevo e hidro-

grafia, o que possibilita sua instalação nas proximidades 

da área onde há demanda, acarretando gastos menores 

na transmissão da energia elétrica obtida.

enerGiA ATômicA

Desde o início deste século, em razão do agrava-

mento do aquecimento global, a utilização da energia 

nuclear para obtenção de energia elétrica voltou à 

agenda internacional como importante alternativa  

à queima de combustíveis fósseis. Em 2010, as usinas 

nucleares foram responsáveis por cerca de 10,3% de 

toda a energia elétrica produzida no mundo.

Assim como nas termelétricas, o que movimen-

ta a turbina de uma usina nuclear é o vapor de água, 

p	 termelétrica	em	sostanj	(Eslovênia),	em	2011.

O reator nuclear

De forma simplificada, um reator nu-
clear é um equipamento onde se processa 
uma reação de fissão nuclear, assim como 
um reator químico é um equipamento 
onde se processa uma reação química.

Um reator nuclear para gerar energia 
elétrica é, na verdade, uma central térmica 
onde a fonte de calor é o urânio-235, em 
vez de óleo combustível ou de carvão. É, 
portanto, uma central térmica nuclear.

COMISSãO NACIONAL DE ENErGIA NUCLEAr 
(Cnen). Disponível em: <www.cnen.gov.br/ensino/
apostilas/energia.pdf/>. Acesso em: 29 ago. 2012.

cenTrAl TérmicA nucleAr

Central térmica nuclear

vaso de contenção

torre de 
transmissão

vapor

água para resfriamentoágua

água quente sob pressão

barras de 
controle

tanque de água de alimentação

o vapor move 
a turbina

gerador de vapor

turbina

a reação 
nuclear 
produz 

calor que 
aquece a 

água

vaso de 
pressão

material 
radiativo 
combustível

reator
pressurizador

condensador

gerador 
elétrico

Ilustrações: Kazuhiko Yoshikawa/Arquivo da editora

Equivalência de diferentes materiais utilizados  
em usinas de geração de eletricidade

10 g 700 kg 1 200 kg

urânio óleo carvão

p	 a	grande	vantagem	de	uma	central	térmica	nuclear	é	a	enorme	quanti-
dade	de	energia	que	pode	ser	gerada,	isto	é,	a	potência	gerada,	para	
pouco	material	usado	(o	isótopo	235	do	urânio).

só que neste caso o aquecimento da água para produ-

zir o vapor é feito a partir da fissão nuclear, realizada 

a partir da quebra de átomos de urânio. Veja a seguir 

como funciona uma central térmica nuclear:
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Em vários países é grande a produção de 

energia elétrica em usinas nucleares, apesar do 

alto custo de instalação, funcionamento e conser-

vação. Em muitos deles houve o esgotamento das 

possibilidades de produção hidrelétrica e há ca-

rência de combustíveis fósseis para a produção de 

energia em centrais termelétricas. Observe os da-

dos da tabela.

ENERgIA ElétRICA dE ORIgEM NUClEAR: PROdUçãO tOtAl – 2010

Maiores produtores mundiais geração (tW h)*
Porcentagem da 
geração mundial

Porcentagem da geração nuclear no 
total da eletricidade produzida no país

Estados Unidos 839 30,4 19,3

França 429 15,6 75,9

Japão 288 10,4 26,0

rússia 170 6,2 16,5

Coreia do Sul 149 5,4 32,7

Alemanha 141 5,1 22,6

Canadá 91 3,3 14,9

Ucrânia 89 3,2 47,3

China 74 2,7 1,8

reino Unido 62 2,2 16,4

Demais países 424 15,5 12,2**

total mundial 2 756 100,0 12,9

Adaptado de: AGÊNCIA INtErNACIONAL DE ENErGIA. Key World Energy Statistics 2012. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 6 dez. 2012.
* 1 tW h equivale a um trilhão de watts-hora.
** Somente países em que há geração nuclear. No Brasil, em 2010, 2,7% da energia elétrica era obtida em usinas nucleares.

Apesar de apresentarem algumas vantagens em 

relação aos outros tipos de usinas, como, por exemplo, 

o custo do quilowatt-hora produzido, que é menor que 

o obtido em usinas termelétricas que utilizam carvão 

como fonte primária, a opinião pública mundial tem 

exercido forte pressão contrária à instalação de novas 

centrais. As usinas nucleares são potencialmente muito 

mais perigosas por utilizarem fontes primárias radiati-

vas, e demandam um alto custo para a destinação final 

dos seus rejeitos – o lixo atômico. Em caso de acidentes 

(como o de Tree Mile Island, nos Estados Unidos, em 

1979; o de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986; e o de 

Fukushima, no Japão, em 2011, causado por terremoto 

seguido de tsunami), a radiatividade leva anos ou mes-

mo décadas para se dissipar. Nos Estados Unidos, por 

exemplo – país responsável por quase 30% da geração 

mundial de energia elétrica em centrais nucleares –, não 

se constroem novas usinas desde o acidente de 1979.

∏	 a	explosão	na	usina	nuclear	de	
chernobyl	matou	imediatamen-
te	quase	todos	os	funcionários	
da	 usina.	 os	 funcionários	 que	
sobreviveram	 à	 explosão,	 os	
encarregados	 do	 resgate	 e	 da	
limpeza	imediata	do	local	e	mui-
tos	outros	habitantes	da	região	
acabaram	morrendo	por	causa	
dos	efeitos	da	radiação.	até	hoje	
as	áreas	do	entorno	continuam	
inabitáveis,	com	elevado	índice	
de	radiação.	vista	da	cidade	de	
Pripyat	(ucrânia),	em	2011.
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Diversas outras formas de obtenção de energia 

elétrica vêm sendo pesquisadas por vários países, 

como a energia solar, a geotérmica, a eólica, a varia-

ção das marés, a fusão nuclear (de átomos de hidro-

gênio), etc., mas a instalação dessas usinas e a produ-

ção em larga escala ainda dependem da redução dos 

custos: leia o texto do boxe a seguir e veja o infográfico 

das páginas 70 e 71.

enerGiA sOlAr

A energia solar é utilizada 
na geração de eletricidade e no 
aquecimento da água, ou seja, ba-
sicamente como fonte de luz e de 
calor, sendo uma boa opção para 
atender a população que mora em 
localidades rurais sem acesso à 
rede de energia elétrica.

Nas cidades, seu uso vem se 
intensificando em residências, ho-
téis, hospitais, clubes e outros, que 
buscam redução dos custos da ele-
tricidade. Sua captação é realizada 
por coletores para o aquecimento 
e por células fotovoltaicas para 
converter a energia solar em ele-
tricidade. Observe a foto. p	 Painéis	solares	de	uma	usina	em	brindisi	(itália),	em	2012.

Esquema de funcionamento de uma usina solar

4.  O sal liquefeito 

é devolvido ao 

reservatório, onde 

esfria, e é devolvido ao 

receptor, reiniciando o 

processo.

3.  Para gerar energia, o 

sal liquefeito aquecido é 

conduzido a um gerador. 

O vapor produzido 

movimenta uma turbina 

e produz eletricidade.

2.  O receptor aquece 

um fluxo contínuo de 

sal líquido e o estoca 

em um reservatório, 

mantendo-o aquecido 

por várias horas.

1.  Um receptor instalado no 

alto de uma enorme torre 

recebe os raios solares 

refletidos por meio de 

milhares de espelhos 

instalados à sua volta.

receptor

espelho

sal liquefeito

sal liquefeito 

aquecido

turbina

gerador

reservatório 

de sal frio

reservatório de 

sal quente

Adaptado de: MyBeloJardim (Portal de mudanças, transformações, inovações e lideran-

ça). Disponível em: <http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-

concentrated-solar-power-tower-cspt/>. Acesso em: 29 nov. 2012.
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EM AltO-MARNA COStANA tERRA

a	energia	eólica	é	obtida	do	movimento	dos	ventos	e	das	
massas	de	ar,	que	por	sua	vez	resultam	das	diferenças	
de	temperatura	existentes	na	superfície	do	planeta.	É	
uma	forma	limpa	e	renovável	de	obtenção	de	energia	
que	está	disponível	em	muitos	lugares	do	planeta.	

ENERGIA EÓLICA COlhENdO VENtO
A energia dos ventos é captada pelas 
turbinas eólicas, também chamadas 
aerogeradores. Cada turbina conta 
com hélices de até três pás, feitas de 
materiais muito leves, como as fibras 
de vidro e de carbono, e chegam a ter 
até 40 metros de extensão. 

Entre a hélice 1  e o gerador há dois 
eixos interligados: o eixo principal 
2  , por estar conectado à hélice, gira 

devagar – entre 20 e 30 rotações por 
minuto. No entanto, um conjunto de 
engrenagens faz com que a rotação 
no eixo do gerador 3  atinja mais de 
1000 rotações por minuto.

Problemas ambientais

Embora não sejam poluentes, as turbinas 
eólicas também provocam impactos: as 
hélices emitem ruídos de baixa frequência 
que incomodam moradores, animais, 
turistas e outros; quando instaladas em 
rotas de migração de pássaros, podem 
matar muitos deles. 

INFOGRÁFICO

1

3

pá da hélice

giro da pá

CONSELHO MUNDIAL DE ENErGIA. Global Wind Report 2011. Disponível em: <www.gwec.net>. Acesso em: 18 ago. 2012.

PAÍSES COM MAIOR 
CAPACIdAdE dE  

gERAçãO dE ENERgIA 
EólICA (em MW) – 2011

China

Alem
an

ha

Esp
an

ha
Índia

Fra
nça

Itá
lia

Rein
o

Unido Can
ad

á

Port
ugal

Esta
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s

Unido
s

Demais países: 32 143 MW

Total mundial: 237 669 MW

62 364

46 919

29 060

21 674

16 084

6 800 6 737 6 540
5 265 4 083
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0 500km

Potencial eólico

Menor que 5 m/s
5-6 m/s
6-7 m/s
7-8.5 m/s
Maior que 8.5 m/s

Potência instalada (MW) 

25-42
42-59.5
59.5-100.8
100.8-180

180 - 300.6

NO BRASIl
As usinas eólicas são viáveis em regiões onde a velocidade média 
dos ventos é superior a 6 m/s. O maior potencial eólico disponível e 
instalado no país está localizado na região Nordeste.

REdE dE dIStRIBUIçãO
As unidades eólicas têm uma central de transmissão onde se 
concentram os fi os que saem das turbinas e geradores. Daí a 
energia parte direto para a rede elétrica (rede de alta tensão, 
subestação transformadora, rede geral e usuário fi nal). 
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POtENCIAl EólICO E CAPACIdAdE 
INStAlAdA

A rotação mecânica produzida no gerador 
4  gera energia elétrica. Isso ocorre porque 

dentro do gerador há uma bobina metálica 
(de cobre, em geral) em contato com um ímã 
que, por indução, produz eletricidade.

O controlador 5  é um componente muito 
importante na unidade eólica. Por meio dele 
dá para mudar a posição das pás e da turbina 
toda, de acordo com a velocidade e a direção 
do vento. Além disso, o controlador liga o 
gerador sempre que o anemômetro 6  
registra a velocidade mínima do vento (pouco 
mais de 10 km/h), e também aciona o freio 
quando os ventos estão fortes demais (acima 
de 95 km/h).

O sensor de direção 7  do vento é uma peça 
conectada ao controlador e tem a função de 
informá-lo quando o vento começa a bater de 
lado, levando-o a girar a turbina inteira para 
que esta se coloque de frente para o vento. 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENErGIA ELÉtrICA (Aneel). 

Atlas de energia elétrica no Brasil. 
Disponível em: <www.aneel.gov.

br/arquivos/PDF/livro_atlas.pdf>. 
Acesso em: 13 mar. 2010.
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biomassa

Biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica 

não fóssil, vegetal ou animal, que possibilite obtenção 

de energia. Entre os produtos mais utilizados desta-

cam-se o etanol obtido da cana-de-açúcar, da beterra-

ba, do milho e da madeira; o lixo orgânico (cuja de-

composição nos aterros produz biogás); a lenha; o 

carvão vegetal; e os diversos tipos de óleos vegetais 

que podem ser transformados em biodiesel (soja, den-

dê, mamona, algodão e trigo, entre outros).

A utilização de biomassa como fonte de energia 

é muito antiga, remonta ao tempo em que o ser hu-

mano controlou o fogo e começou a queimar lenha 

para se aquecer e cozinhar os alimentos. Atualmente, 

vem aumentando bastante seu consumo por causa da 

instabilidade do preço do petróleo e, em geral, por sua 

queima produzir menos poluentes do que a dos com-

bustíveis fósseis.

Hoje em dia ela é considerada uma das princi-

pais alternativas na busca por maior diversificação na 

matriz energética, visando reduzir a dependência dos 

combustíveis fósseis, porque possibilita a obtenção de 

energia elétrica e de biocombustíveis. O etanol e o bio-

diesel são combustíveis não tóxicos e biodegradáveis, 

cuja queima em substituição aos derivados de petró-

leo reduz de 40% a 60% a emissão de gases que provo-

cam o efeito estufa. Além disso, por serem isentos de 

enxofre em sua composição, não causam chuva ácida.

Desde 2005, quando entrou em vigor o Protocolo 

de Kyoto, muitos países aceleraram a busca por fontes 

de energias renováveis e menos poluentes, cujo con-

sumo está em expansão em escala mundial. A produ-

ção de biocombustíveis vem apresentando grande 

possibilidade de crescimento econômico e geração de 

empregos na agricultura e nas usinas, com efeito mul-

tiplicador nos demais setores que integram sua ca-

deia produtiva (máquinas, equipamentos, fertilizan-

tes, setores de serviços, comércio e transporte).

A expansão da produção e do consumo dos bio-

combustíveis depende muito do preço do barril de 

petróleo, que, como vimos, sofre grandes oscilações 

em função da ocorrência de guerras e crises econômi-

cas. Quando aumenta o preço do barril de petróleo, há 

tendência de busca de fontes mais baratas e os bio-

combustíveis ganham competitividade; ao contrário, 

nas épocas em que cai o preço do barril de petróleo, 

os biocombustíveis perdem mercado.

Porém, independentemente das oscilações no 

preço do petróleo, o setor de biocombustíveis e toda 

sua cadeia produtiva têm recebido incentivo governa-

mental em alguns países, como Estados Unidos, Bra-

sil, Alemanha e França, embora sua produção e con-

sumo sejam mais caros que a utilização de óleo diesel 

e gasolina. Isso ocorre graças às vantagens que ele 

oferece em termos sociais, estratégicos e ambientais, 

como a geração de empregos, a segurança energética, 

a redução na emissão de poluentes e o declínio no vo-

lume das importações, o que melhora o resultado da 

balança comercial.

∏	 na	Europa	e	nos	Estados	unidos,	o	
custo	de	produção	dos	biocombus-
tíveis	é	bem	maior	que	o	de	países	
tropicais	da	África	e	américa	do	
sul;	o	brasil	exerce	papel	de	des-
taque	no	setor.	as	usinas	brasilei-
ras	detêm	tecnologia	de	ponta	na	
produção	 de	 álcool	 de	 cana-	
-de-açúcar	e	utilizam	a	palha	e	o	
bagaço	para	produzir	termeletrici-
dade	e	o	vinhoto,	um	subproduto	
líquido	 que	 poluía	 os	 rios,	 para	
adubar	 o	solo.	na	 foto,	 usina	 de	
álcool	em	capixaba	(ac),	em	2012.
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Muitos países possuem legislação que obriga a 

mistura de álcool e biodiesel na gasolina e no óleo diesel 

(derivados de petróleo). Segundo o Programa das Na-

ções Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma, Unep Year-

book 2008), na Europa, até 2020, 10% dos combustíveis 

usados no setor de transportes deverão ter origem agrí-

cola, percentual que já é adotado na Colômbia, Ve-

nezuela e Tailândia. Na China, é obrigatória a mistura 

de 10% nas cinco províncias com maior volume de 

transporte de carga e pessoas. O Brasil, em 2012, mistu-

rava 20% de álcool à gasolina, 5% de biodiesel ao diesel 

de petróleo, e era o único país do mundo com carros 

flex, movidos a etanol ou gasolina, ou com a mistura 

dos dois combustíveis em qualquer proporção.

Essas exigências provocaram redução nos índi-

ces de poluição atmosférica, sobretudo nos centros 

urbanos, entretanto, geraram uma grande demanda 

por matéria-prima agrícola. O aumento no consumo 

de óleo de palma no Sudeste Asiático, por exemplo, 

provocou desmatamento na região, e a alta no preço 

de alguns cereais – principalmente o milho – é atri-

buída ao aumento de sua utilização para produzir 

etanol. Analise o gráfico ao lado.

Como o milho é utilizado como ração na criação 

de gado e aves e constitui matéria-prima para produ-

ção de vários tipos de alimentos industrializados, há 

grande receio de aumento de preços nos alimentos, 

principalmente carne bovina, suína e de aves, leite e 

seus derivados, ovos, farinha – matéria-prima de pão, 

macarrão, bolachas, etc. – e outros.
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UNEP. Yearbook 2008. Disponível em: <www.brasilpnuma.org.br/outros/geo2008.htm>. 

Acesso em: 7 jan. 2010.

∏	 Plantação	de	milho	destinada	à	produ-
ção	 de	 ração	 animal	 e	 etanol,	 em	
Janesville	(Estados	unidos),	em	2011.

Em 2007, um consórcio de vinte agências da Or-

ganização das Nações Unidas (UN – Energy) divulgou 

um relatório apontando algumas preocupações sobre 

o aumento no consumo de biocombustíveis em esca-

la mundial: sua produção poderá comprometer a dis-

ponibilidade e elevar os preços de alimentos e, conse-

quentemente, agravar a subnutrição e a fome pelo 

mundo? Haverá maior degradação 

dos biomas em consequência da 

expansão da área cultivada? O que 

acontecerá com os pequenos pro-

dutores agrícolas?

Caso a produção de biocom-

bustíveis seja planejada para con-

templar o desenvolvimento susten-

tável, poderá ser algo muito positi-

vo. Para isso, deve-se pensar nos 

benefícios que resultam da redução 

na emissão de gás carbônico, mas, 

também, na preservação dos bio-

mas e na geração de empregos e 

renda, enfim, na sua sustentabilida-

de ambiental e socioeconômica.
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EnErgia	E	mEio	ambiEntE

Os sistemas de transportes, a produção indus-

trial e a termeletricidade utilizam predominantemen-

te combustíveis fósseis, cuja queima é altamente po-

luente, com indesejáveis consequências sobre a saú-

de, além de acentuar o efeito estufa e causar outros 

sérios problemas ambientais, como as chuvas ácidas 

e a intensificação das ilhas de calor. A hidreletricida-

de, a fissão nuclear e as formas de produção energéti-

ca que utilizam diversos tipos de biomassa também 

têm, em maior ou menor grau, impactos ambientais. 

Somente algumas fontes alternativas, como a 

energia solar, a eólica, a geotérmica e a da variação 

das marés quase não causam impactos ambientais, 

mas seu aproveitamento, embora crescente em vários 

países, é restrito a locais que apresentam condições 

ideais e, até o momento, a escala de utilização é pe-

quena, por causa do alto custo de instalação das uni-

dades captadoras e transformadoras. Segundo a 

Agência Internacional de Energia, a participação des-

sas fontes no consumo mundial de energia, embora 

baixo, aumentou de 0,1% para 0,9% entre 1973 e 2010.

Em 2010, somente 13,1% da energia consumida 

no planeta era proveniente de fontes renováveis, e a 

participação das fontes eólica, solar e geotérmica era 

bastante reduzida.

Quanto ao aumento no consumo mundial de 

energia, há um fato interessante a destacar: nos paí-

ses desenvolvidos, esse consumo, embora alto, está 

praticamente estabilizado. Nesses países o aumen-

to, quando há, ocorre no mesmo ritmo do cresci-

mento populacional, ou seja, com índices inferiores 

a 1% ao ano, uma vez que a maioria da população 

atingiu padrões de consumo que se estabilizaram 

em níveis bastante elevados. Além disso, segundo 

estimativas da Agência Internacional de Energia, o 

aumento esperado tende a ser anulado pela eficiên-

cia energética cada vez maior dos aparelhos domés-

ticos, pelo consumo cada vez menor de combustível 

nos automóveis e máquinas industriais, e pelo cres-

cente volume de reciclagem de materiais, entre ou-

tras medidas que provocam economia no consumo 

de energia. 

O aumento do consumo mundial de energia, por-

tanto, tem ocorrido nos países em desenvolvimento, 

sobretudo nos emergentes, em virtude do crescimento 

populacional e do crescimento econômico, que provo-

cam crescimento na produção e venda de produtos, 

principalmente automóveis e eletrodomésticos.

O maior incremento na participação percentual 

do consumo mundial de energia ocorreu na China e em 

outros países asiáticos, onde a produção industrial vem 

crescendo em ritmo acelerado. Segundo estimativas, 

entre 2015 e 2020, os países em desenvolvimento, sobre-

tudo os emergentes, estarão, em termos absolutos, con-
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∏	 a	reciclagem	de	materiais	conso-
me	menos	energia	que	a	produ-
ção	primária.	no	caso	das	latas	de	
alumínio,	a	economia	no	consumo	
de	energia	chega	a	70%.	o	brasil	é	
campeão	em	reciclagem	de	latas	
de	alumínio	desde	2001,	reciclan-
do	 98,3	 %	 das	 latas	 vendidas	
(dados	de	2011).	na	foto,	triagem	
de	material	reciclável	em	associa-
ção	de	bairro	em	são	Paulo	(sP),	
em	2011.
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sumindo mais energia que os desenvolvidos, o que tor-

na ainda mais urgente a necessidade de um planeja-

mento energético que considere os impactos ambien-

tais. Se a matriz energética atual e o padrão mundial de 

consumo forem mantidos, a emissão de gases provoca-

da pela queima de combustíveis fósseis tenderá a au-

mentar, agravando ainda mais os problemas ambien-

tais no planeta. A solução envolve a substituição de 

fontes não renováveis e altamente poluentes por outras 

renováveis e menos agressivas ao meio ambiente.

1973

6 107 milhões de TEP 12 717 TEP

Abastecimento 
aéreo e marítimo

internacional 2,8%

Europa
não OCDE 15,4%

Europa
não OCDE 8,9%

Oriente Médio
0,8%África 3,4%

África 5,4%Ásia* 5,5%

Ásia* 12,0%

China 7,0%

China 19,1%

*Países asiáticos, com exceção da China.
**Com exceção do Chile e México.

América Latina** 3,5% Oriente Médio 4,8%

América Latina** 4,6%

OCDE
42,4%OCDE

61,4%

2010
Abastecimento 
aéreo e marítimo

internacional 3,0%

Consumo mundial de energia primária por região
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AGÊNCIA Internacional de Energia. Key World Energy Statistics 2012. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 5 dez. 2012.

1. Por	que	o	setor	energético	é	considerado	estratégico?

2. Por	que,	a	partir	da	década	de	1930,	começaram	a	surgir	empresas	petrolíferas	estatais	em	diversos	países	
do	mundo?

3. aponte	as	vantagens	da	hidreletricidade	em	comparação	com	as	fontes	termelétricas	e	termonucleares	na	
obtenção	de	energia	elétrica.

4. Explique	quais	são	as	vantagens	e	possíveis	desvantagens	da	expansão	do	consumo	mundial	de	biocombus-
tíveis.

compreendendo conteúdos

1. observe	o	gráfico	desta	página	e	explique	por	que	existem	tantas	desigualdades	no	consumo	de	energia	
entre	os	diversos	países	e	regiões.	

2. leia	os	textos	a	seguir,	que	apresentam	opiniões	conflitantes	sobre	as	vantagens	e	desvantagens	da	obten-
ção	de	energia	elétrica	em	usinas	nucleares.	a	seguir,	elabore	uma	redação	na	qual	você	deverá	assumir	
sua	posição,	favorável	ou	desfavorável	à	construção	dessas	usinas.

desenvolvendo habilidades 

p

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_054a078_U02C03.indd   75 4/12/13   4:16 PM



76	 EnErgia	E	mEio	ambiEntE

Por que energia nuclear?

A utilização da energia nuclear vem crescendo a cada dia. A geração nucleoelétrica é uma das alternativas menos 
poluentes; permite a obtenção de muita energia em um espaço físico relativamente pequeno e a instalação de usinas 
perto dos centros consumidores, reduzindo o custo de distribuição de energia.

Outras fontes de energia, como solar ou eólica, são de exploração cara e capacidade limitada, ainda sem utilização 
em escala industrial. Os recursos hidráulicos também apresentam limitações, além de provocar grandes impactos 
ambientais.

Por isso, a energia nuclear torna-se mais uma opção para atender com eficácia à demanda energética no mundo 
moderno.

ministÉrio	de	minas	e	Energia.	comissão	nacional	de	Energia	nuclear.	disponível	em:	<www.cnen.gov.br>.		
acesso	em:	7	dez.	2012.

Energia nuclear

gilberto	de	martino	Jannuzzi

A energia nuclear é talvez aquela que mais tem chamado atenção quanto aos seus impactos ambientais e à saúde 
humana. São três os principais problemas ambientais dessa fonte de energia. O primeiro é a manipulação de material 
radioativo no processo de produção de combustível nuclear e nos reatores nucleares, com riscos de vazamentos e 
acidentes. O segundo problema está relacionado com a possibilidade de desvios clandestinos de material nuclear 
para utilização em armamentos, por exemplo, acentuando riscos de proliferação nuclear. Finalmente existe o grave 
problema de armazenamento dos rejeitos radioativos das usinas. Já houve substancial progresso no desenvolvimento 
de tecnologias que diminuem praticamente os riscos de contaminação radiativa por acidente com reatores nucleares, 
aumentando consideravelmente o nível de segurança desse tipo de usina, mas ainda não se apresentam soluções 
satisfatórias e aceitáveis para o problema do lixo atômico.

sbPc.	Energia:	crise	e	planejamento.	ComCiência	(revista	eletrônica	de	jornalismo	científico	–	reportagens).	
disponível	em:	<www.comciencia.br/reportagens/energiaeletrica/energia12.htm>.	acesso	em:	7	dez.	2012.

gilberto	de	martino	Jannuzzi	é	professor	da	Faculdade	de	Engenharia	mecânica	da	unicamp.

DIALOGANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	geografia,	Física	e	matemática.

Energia, uma transformação constante 

a	montanha-russa,	um	brinquedo	que	muitos	adoram	e	outros	por	medo	nem	chegam	perto,	mostra	o	
funcionamento	de	um	dos	mais	fascinantes	fenômenos	que	ocorrem	a	cada	instante	em	todo	o	universo	e	é	
responsável	pela	vida:	a	transformação	da	energia.	o	texto	a	seguir	explica	como	isso	acontece.	

Começa o passeio e o pequeno vagão é lentamente puxado até o ponto mais alto da montanha-russa. Quan-

to mais alto for esse ponto, maior será a energia do carro – no caso, trata-se da energia potencial, que ao 

se transformar em energia cinética durante a descida aumentará progressivamente a velocidade do vagão. 

Qualquer objeto levantando do solo contém energia potencial, criada pela força da gravidade. [...] Em Física 

clássica, energia potencial e energia cinética são as duas faces da energia mecânica. [...] Durante o trajeto, 

a energia mecânica do vagão é também utilizada de forma inteligente – ela serve para mover uma série de 

geradores que fornecem eletricidade às lâmpadas que iluminam a montanha-russa. A energia excedente é 

canalizada para os acumuladores (baterias), onde é convertida em energia química. Esta poderá ser nova-

p
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mente transformada em eletricidade, sempre que necessário. A única força capaz de deter o trem é o atrito. 

Na ausência total de atrito, os passageiros embarcariam numa viagem sem fi m [...].

taborda,	a.	c.;	ZEro,	K.	a	ciência	vai	ao	parque.	Superinteressante online.
disponível	em:	<http://super.abril.com.br/cotidiano/ciencia-vai-ao-parque-438878.shtml>.

acesso	em:	29	jan.	2013.

mas	o	que	é	energia?	E,	se	o	 trem	for	parado	pela	 força	de	atrito,	o	que	acontecerá	com	sua	energia?	
o	texto	a	seguir	defi	ne	esse	conceito	e	dá	uma	pista	para	responder	à	segunda	questão.

Energia (do grego enérgeia, ‘atividade’) é usualmente defi nida como a capacidade de realizar trabalho me-

cânico, deslocando, por exemplo, um objeto de uma posição para outra por meio da aplicação de uma força. 

[...] Uma defi nição mais geral de energia é: capacidade de produzir transformações num sistema. [...] pode 

envolver transformações mecânicas ou transformações físicas, químicas e biológicas. [...] Após passar por 

várias transformações, a energia [...] acaba por se transformar em calor [...]. 

goldEmbErg,	José	(coord.).	Energia e desenvolvimento sustentável.
são	Paulo:	blucher,	2010.	p.	6.	(série	sustentabilidade).	

com	base	no	que	você	estudou	neste	capítulo	e	nos	seus	conhecimentos	sobre	conversão	de	energia,	res-
ponda	às	questões:

	1.	 Em	termos	de	transformação	energética,	quais	são	as	semelhanças	e	diferenças	entre	a	descida	de	um	vagão	
na	montanha-russa	e	o	movimento	das	águas	em	uma	usina	hidrelétrica?

	2.	 Em	épocas	de	estiagem	prolongada,	é	comum	ocorrer	uma	redução	do	nível	da	água	nos	reservatórios	das	usi-
nas	hidrelétricas,	o	que	pode	comprometer	o	abastecimento	de	energia	elétrica	das	cidades.		

a)	 Que	tipo	de	energia	o	represamento	das	águas	oferece?

b)	 os	moinhos	movidos	pela	água	funcionam	de	forma	similar	às	represas.	Em	que	posição	você	colocaria	as	pás	
de	um	moinho:	no	começo	da	queda	de	água,	no	meio	ou	na	parte	mais	baixa?	Justifi	que.	

	3.	 todos	os	corpos	em	movimento	estão	sujeitos	a	forças	de	atrito	(com	o	ar,	a	água	ou	outros	objetos),	que	aos	
poucos	vão	reduzindo	sua	velocidade	e,	portanto,	sua	energia	cinética.	como	você	explica	a	energia	perdida	nes-
ses	movimentos?	Ela	desaparece?

	4.	 ao	ligarmos	um	ventilador,	buscamos	a	conversão	da	energia	elétrica	da	rede	doméstica	em	energia	mecânica,	
que	faz	as	pás	girarem.	no	entanto,	duas	outras	formas	de	energia	são	bastante	perceptíveis	nesse	processo.	
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montanha-russa	 do	 parque	
amusement,	 nos	 Estados	
unidos,	em	2010.
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Pesquisa na internet

P Agência Internacional de Energia

No site da Agência Internacional de Energia você encontra vários estudos e dados estatísticos sobre energia no mundo (em 

inglês). Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 7 dez. 2012.

P Banco Mundial

Você pode acessar o site do Banco Mundial para obter dados estatísticos e análises setoriais sobre energia. Disponível em: 

<www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 7 dez. 2012.

P Conselho Mundial de Energia

Aprofunde seus estudos e obtenha informações sobre energia no mundo acessando o site do Conselho Mundial de Energia. A 

página inicial está em inglês, mas também possui documentos em português, espanhol e francês.

Disponível em: <www.worldenergy.org>. Acesso em: 7 dez. 2012.

P Organização dos Países Exportadores de Petróleo – Opep 

O site da Organização dos Países Exportadores de Petróleo apresenta dados estatísticos e análises temáticas sobre o petróleo e 

os países-membros da organização (em inglês). Disponível em: <www.opec.org>. Acesso em: 7 dez. 2012.

Faça	a	experiência	de	observar	um	ventilador	em	funcionamento	e	descubra	quais	são.	

	5.	 a	possibilidade	de	converter	uma	forma	de	energia	em	outra	teve	como	consequência	um	aumento	no	consumo	
energético	per capita	ao	longo	da	história	da	humanidade,	como	indica	o	gráfico	a	seguir.
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Homem primitivo: 1 milhão de anos atrás.

Homem caçador: 100 mil anos atrás.

Homem agrícola primitivo: 7 mil anos atrás.

Homem agrícola avançado: 1400 d.C.

Homem industrial: Inglaterra, 1875.

Homem tecnológico: Estados Unidos, 1970.
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GOLDEMBErG, José. Desenvolvimento e energia. São Paulo: USP/Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

Disponível em: <http://efisica.if.usp.br/divulgacao/oqueefisica/goldembergt.php>. Acesso em 2 fev. 2013.

compare	o	consumo	de	energia	do	homem	industrial	com	o	do	homem	tecnológico	e	responda:

a)	 Proporcionalmente,	qual	foi	o	setor	que	teve	maior	aumento?	

b)	 Que	tipo	de	transformação	energética	você	associaria	a	esses	aumentos	no	período	do	homem	industrial	e	do	
homem	tecnológico?	

Consumo energético per capita

p
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lo 4 A produção de energia 

no Brasil

Fala ‑se tanto da necessidade de deixar um planeta melhor 

para nossos filhos e esquece ‑se da urgência de se deixar filhos 

melhores para nosso planeta.

Chico Xavier (1 910-2002), médium espírita nascido em Uberaba (MG).

O crescimento populacional, o desenvolvimento de novas tecnologias e a elevação 

do padrão de consumo criaram a necessidade do aumento da produção de energia. Con‑

tudo, agravam ‑se os impactos ambientais: poluição, chuva ácida, destruição da camada 

de ozônio, aquecimento global e agressões à fauna e flora são apenas alguns deles. No 

Brasil, isso se agravou na segunda metade do século XX, quando nos transformamos em 

um país urbano ‑industrial.

Para enfrentar os problemas 

decorrentes do aumento do consumo 

é preciso abordar o setor energético 

sob a ótica do desenvolvimento sus‑

tentável: buscar fontes alternativas 

de energia, economicamente viáveis, 

eficientes e seguras para a sociedade 

e o meio ambiente, ao mesmo tempo 

que se combatem os desperdícios, 

isto é, buscar fontes de energia que 

sejam viáveis nas esferas ambiental, 

econômica e social.

Estudaremos neste capítulo 

que o Brasil destaca ‑se no cenário 

mundial pelos investimentos na di‑

versificação da matriz energética e 

por possuir importante participação 

das fontes renováveis, principalmen‑

te pelo grande potencial de produção 

de biocombustíveis. A descoberta 

de enormes reservas de petróleo na 

camada pré ‑sal de nossa plataforma 

continental abriram novas perspec‑

tivas para o crescimento econômico 

do país.

∏	 plataforma	 para	 extração	 de	
petróleo	na	Bacia	de	santos	(sp),	
em	 2011.	 essa	 plataforma	 está	
localizada	a	184	quilômetros	de	
distância	do	continente.

L
u

iz
 F

e
rn

a
n

d
o

 M
e

n
e

ze
s
/F

o
to

a
re

n
a

/F
o

lh
a

p
re

s
s

GGB_Geografia_v3_PnLd2015_079a100_U02C04.indd   79 4/12/13   4:18 PM



80	 energiA	e	meio	AmBiente

o	consumo	de	energiA	no	BrAsil

O Brasil possui um potencial energético privile-
giado se comparado ao de muitos outros países. A 
utilização de fontes renováveis, como o aproveita-
mento hidrelétrico, e a obtenção de energia a partir 
da biomassa (com base em produtos orgânicos de ori-
gem vegetal) como fonte primária são expressivas, e a 
produção de petróleo e gás natural, fontes não reno-
váveis, vem aumentando gradualmente. Observe o 
gráfico abaixo.

%

Renovável

* Dados de 2011 ** Dados de 2009

44,1

55,9

12,9

87,1

7,2

92,8

Brasil* Mundo** OCDE**

Não renovável

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Estrutura da oferta interna de energia

MINISTÉRIO dE MINaS E ENERgIa. Resenha energética brasileira 2011.  
disponível em: <www.mme.gov.br>. acesso em: 9 dez. 2012.

A partir de 1980 tem havido uma tendência à 
redução da dependência externa de energia no 
Brasil ,  apesar do crescimento do consumo, 
principalmente de 1995 em diante. Observe o gráfico 
a seguir.
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Brasil: dependência externa de energia

MINISTÉRIO dE MINaS E ENERgIa. Balanço energético nacional 2012.  
disponível em: <www.mme.gov.br>. acesso em: 9 dez. 2012.

Em 2011, o Brasil apresentou uma dependência 
de importação de 8,3% do total da energia consumida 
no país, destacando -se as importações de carvão 
mineral e derivados de petróleo e de energia elétrica 
do Paraguai, que é sócio do Brasil na usina de Itaipu.

Para atingir a autossuficiência energética, são 
necessários investimentos na produção, transmissão 
e distribuição, além de modernização dos sistemas de 
transporte urbano, de cargas e da produção industrial, 
visando à diminuição de consumo nesses setores.

Como vimos, 44,1% do consumo total de energia 
é obtido no Brasil de fontes renováveis: hidráulica e 
eletricidade, lenha, carvão vegetal, produtos da cana-
-de -açúcar, além de outras, como gás obtido em 
aterros, subprodutos de plantações diversas, etc. É o 
que se observa nos gráficos a seguir, nos quais fica 
evidente que os maiores consumidores de energia são 
os setores industrial e de transportes.

Produtos da 
cana-de-açúcar 

16,6%

Hidráulica
18,0%

Lenha
7,2%

Outras
15,7%

Petróleo
e derivados

42,5%

Brasil: consumo de energia segundo a fonte – 2011

MINISTÉRIO dE MINaS E ENERgIa. Balanço energético nacional 2012.  
disponível em: <www.mme.gov.br>. acesso em: 9 dez. 2012.

Residências 
9,4%

Transportes
30,0%

Setor 
energético

9,1%

Consumo não energético*
7,2%

Indústrias
35,8%

Agropecuária
4,1%

Serviços
 4,4%

Brasil: consumo de energia por setor – 2011

MINISTÉRIO dE MINaS E ENERgIa. Balanço energético nacional 2012. disponível em: <www.mme.gov.br>. 
acesso em: 9 dez. 2012.

*  Fontes de energia usadas como matéria ‑prima. Exemplo: derivados de petróleo que são usados para produzir 
asfalto, plástico, borracha sintética e outros.
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petróleo	e	gás	nAturAl

Somente em 1938, dez anos após a formação do 

cartel das “sete irmãs”, foi perfurado o primeiro poço 

de petróleo em território nacional. A perfuração acon-

teceu em Lobato, bairro da periferia de Salvador (BA), 

na bacia sedimentar do Recôncavo. Esse fato motivou 

o governo brasileiro a criar o Conselho Nacional de 

Petróleo (CNP) para planejar, organizar e fiscalizar o 

setor petrolífero.

Em 1953, apoiado por um grande movimento po-

pular, o presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras e 

instituiu o monopólio estatal na extração, transporte 

e refino de petróleo no Brasil. Esse movimento de 

cunho nacionalista, sob o slogan “O petróleo é nosso”, 

questionava o domínio estrangeiro no setor. 

Em virtude da crise do petróleo de 1973, houve a 

necessidade de aumentar a produção interna para di-

minuir a quantidade de petróleo importado. Naquela 

época, o Brasil produzia apenas 14% do petróleo que 

consumia, o que tornava o país bastante dependente, 

e sua economia ficava vulnerável às oscilações exter-

nas no preço do barril.
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Brasil: oferta interna de energia por fonte
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MINISTÉRIO dE MINaS E ENERgIa. Balanço energético nacional 2012. disponível em: <www.mme.gov.br>. 
acesso em: 10 dez. 2012.

Nesse contexto de crise, o governo brasileiro viu-

-se obrigado a firmar contratos de risco com grupos 

privados, autorizando que também realizassem a 
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p	 getúlio	Vargas	com	a	mão	suja	de	petróleo,	um	dos	símbolos	
da	campanha	“o	petróleo	é	nosso”,	em	foto	de	1952,	na	refi-
naria	de	mataripe	(BA).

prospecção no território brasileiro. Inicialmente fo-

ram selecionadas e abertas para exploração dez áreas 

nas quais poderia haver petróleo. Caso a empresa in-

cumbida da prospecção encontrasse petróleo, os in-

vestimentos feitos seriam reembolsados e ela se tor-

naria sócia da Petrobras naquela área. Caso não en-

contrasse, a empresa arcaria sozinha com os prejuízos 

da prospecção. Foram assinados dez contratos envol-

vendo empresas nacionais e estrangeiras, mas nenhu-

ma delas chegou a encontrar petróleo. Com a promul-

gação da Constituição em 1988, esses contratos foram 

proibidos, e a Petrobras voltou a exercer o monopólio 

de extração até 1995.

Além disso, nas décadas de 1970 e 1980, o go-

verno passou a incentivar, por meio de vultosos em-

préstimos a juros subsidiados, indústrias que substi-

tuíssem o petróleo por energia elétrica. A participa-

ção percentual do petróleo na matriz energética 

nacional diminuiu de 1979 a 1984, e a partir de então 

voltou a apresentar crescimento (veja o gráfico aci-

ma). Em 2006, a produção interna de petróleo (1,8 

milhão de barris por dia, naquele ano) passou a 

abastecer 100% das necessidades nacionais de con-

sumo – em 2011, a produção diária média foi de 2,2 

milhões de barris. 
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Com a revisão constitucional feita em 1995, foi nova-

mente quebrado o monopólio da Petrobras na extração, 

transporte, refino e importação de petróleo e seus deriva-

dos. O Estado passou a ter o direito de realizar leilões e 

contratar empresas privadas ou estatais, tanto nacionais 

quanto estrangeiras, que queriam atuar no setor.

Em 1997 foi criada a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas 

e Energia com a atribuição de regular, contratar e fisca-

lizar as atividades ligadas ao petróleo e gás natural no 

Brasil. Ações como licitações, exploração, importação, 

exportação, transporte, refino, política de preços, reajus-

tes e controle de qualidade, entre outras atribuições, são 

conduzidas pela ANP, cujo presidente é indicado pelo 

ministro de Minas e Energia e empossado após seu 

nome ser aprovado pelo Congresso Nacional.
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Brasil: refinarias de petróleo – 2012

Em 2012, a Petrobras possuía quinze 

refinarias, treze delas localizadas no Brasil 

(veja o mapa acima), uma nos Estados Uni-

dos e uma no Japão. Desde 2006, o país im-

porta apenas pequenas quantidades de de-

rivados que não são produzidos interna-

mente. Em caso de nova crise mundial no 

setor petrolífero, o país estará menos sujei-

to a adversidades, já que a produção brasi-

leira é suficiente para abastecer o mercado 

interno. Observe no gráfico ao lado que até 

por volta de 1999 o Brasil apresentou de-

pendência do petróleo externo, por causa 

do aumento do consumo, apesar da cres-

cente produção, até que mais ou menos em 

2000 a dependência foi reduzida por conta 

do crescimento da produção interna.
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adaptado de: PETROBRaS. disponível em: <http://petrobras.com.br/pt/quem‑somos/principais‑operacoes/>. acesso em: 27 ago. 2012. 
* Em construção.

∏	 para	 economizar	 nos	 gastos	 com	
transporte,	o	petróleo	é	preferen-
cialmente	refinado	junto	aos	centros	
industriais	−	próximo	aos	grandes	
centros	 consumidores	 −,	 o	 que	
explica	a	concentração	de	refinarias	
no	 centro-sul	 (mais	 de	 80%	 da	
capacidade	de	 refino	do	país,	que	
em	2011	era	de	dois	milhões	de	bar-
ris	por	dia).	embora	possua	impor-
tantes	centros	industriais,	até	2012,	
o	nordeste	possuía	uma	única	gran-
de	refinaria,	na	região	metropolitana	
de	salvador	(BA).	por	isso	a	petro-
bras	 estava	 construindo	 uma	 em	
suape	(pe)	e	outra	menor	no	polo	
industrial	de	guamaré	(rn).
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MINISTÉRIO dE MINaS E ENERgIa. Balanço energético nacional 2012. disponível em: <www.mme.gov.br>. 
acesso em: 10 dez. 2012.
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O aumento da produção in-

terna nas últimas décadas deve -se 

à descoberta de uma importante 

bacia petrolífera em alto -mar na 

plataforma continental de Cam-

pos, no litoral norte do estado do 

Rio de Janeiro, que começou a ser 

explorada em 1976. Em 2012, essa 

bacia era responsável por mais de 

80% da produção nacional de pe-

tróleo. Com cerca de cem mil qui-

lômetros quadrados, estende -se 

do estado do Espírito Santo, nas 

imediações da cidade de Vitória, 

até Arraial do Cabo, no litoral nor-

te do estado do Rio de Janeiro, e 

detém as maiores reservas de pe-

tróleo em produção do Brasil, 

destacando -se os campos de Al-

bacora, Marlim e Barracuda, si-

tuados em águas profundas (mais 

de 800 metros). 

No continente, a área mais 

importante na extração é Mos-

soró (Rio Grande do Norte), se-

guida do Recôncavo Baiano. Re-

centemente, foi descoberta uma 

pequena jazida continental em 

Urucu, a sudoeste de Manaus, 

onde há grandes reservas de gás 

natural. O gás tornou -se impor-

tante fonte de energia para o 

parque industrial da Zona Fran-

ca de Manaus.

Em 2008, a Petrobras anun-

ciou a descoberta de enormes 

reservas de petróleo e de gás na-

tural a mais de 5 quilômetros de 

profundidade e a 300 quilôme-

tros da costa, na camada pré -sal 

da bacia de Santos. Segundo es-

timativas, essa camada pode 

conter mais de 30 bilhões de 

barris, o que coloca o país como 

detentor de uma das maiores re-

servas mundiais de petróleo de 

boa qualidade. As descobertas 

na bacia de Santos deverão colo-

car o Brasil no mesmo patamar 

dos grandes produtores mun-

diais. Veja o mapa ao lado.

p	 na	foto,	plataforma	de	extração	adaptada	de	navio	petroleiro	na	Bacia	de	campos	(rJ),	
em	2012.

Brasil: poços e terminais de petróleo e gás natural

adaptado de: IBgE. Atlas geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil. Rio de Janeiro, 2011. p. 153.
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Camada pré‑sal

Como mostram os gráficos abaixo, embora mais 

cara que a extração no continente, no Brasil predomina 

a exploração de petróleo na plataforma continental, sob 

as águas do oceano Atlântico. O Rio de Janeiro é o estado 

responsável pela maior produção (bacia de Campos).
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95%
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9%

91%
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Brasil: extração de petróleo bruto

agÊNCIa NaCIONaL dO PETRÓLEO. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e  

biocombustíveis 2012. disponível em: <www.anp.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.
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Brasil: produção de petróleo bruto – 2011

agÊNCIa NaCIONaL dO PETRÓLEO. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e  

biocombustíveis 2012. disponível em: <www.anp.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.

adaptado de: FOLHa dE S.PaULO. disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml>. acesso em: 3 dez. 2012.

∏	 A	 camada	 pré-sal	 é	 uma	
formação	 geológica	 de	
aproximadamente	 150	
milhões	 de	 anos,	 que	 se	
constituiu	com	a	separação	
dos	continentes	africano	e	
sul-americano	ao	longo	das	
bacias	de	santos,	campos	e	
espírito	 santo,	 abaixo	 de	
uma	 camada	 de	 sal.	 As	
maiores	reservas	petrolífe-
ras	 conhecidas	 em	 área	
pré-sal	no	mundo	ocorrem	
no	 litoral	 brasileiro,	 onde	
passaram	a	ser	conhecidas	
como	“petróleo	do	pré-sal”.

O gás natural é a fonte de energia que vem apre-

sentando as maiores taxas de crescimento na partici-

pação em nossa matriz energética – entre 1998 e 2011, 

por exemplo, aumentou de 3,7% para 9,9% do total de 

energia consumida no país. O Rio de Janeiro é o maior 

produtor, seguido por Espírito Santo e Amazonas, e há 

uma parcela variável que é importada, principalmen-

te da Bolívia. O gás natural vem substituindo, princi-

palmente, derivados de petróleo – o gás liquefeito de 

petróleo (GLP) e o óleo combustível na indústria; o 

óleo diesel e a gasolina nos transportes –, e vem sendo 

usado na geração de termeletricidade em usinas 

construídas nos últimos anos ao longo dos 7198 qui-

lômetros de gasodutos existentes no país em 2011.
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agÊNCIa NaCIONaL dO PETRÓLEO. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e  

biocombustíveis 2012. disponível em: <www.anp.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.
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cArVão	minerAl

Do carvão mineral é possível obter o coque siderúr-
gico, cuja queima aquece os altos -fornos em que ocorre 
a depuração do minério de ferro. 
Nessa etapa se produz o ferro -gusa, 
matéria -prima a partir da qual o fer-
ro fundido e o aço são fabricados.

O carvão encontrado em ter-
ritório brasileiro acha -se em uma 
fase menos avançada de transfor-
mação geológica. Não é usado na 
siderurgia, porque possui alto teor 
de enxofre e sua queima libera me-
nos energia que o necessário para 
essa atividade, o que leva as em-
presas a importar hulha (carvão 
coqueificável).

Até 1990, as companhias si-
derúrgicas eram legalmente obri-
gadas a utilizar uma mistura de 
50% de carvão nacional com 50% 
de carvão importado. Com a revo-
gação dessa obrigação, as empre-
sas passaram a consumir somente 
o carvão importado, cuja qualida-
de é superior, e a produção nacio-
nal de carvão metalúrgico foi bas-
tante reduzida, caindo de 1,2 mi-
lhão de toneladas, em 1988, para 
apenas 114 mil em 2007.

Embora existam jazidas de 
carvão mineral em outros estados 
da federação, elas são muito peque-
nas e pouco espessas. Apenas em 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Paraná as camadas de carvão apre-
sentam viabilidade econômica para 
exploração. Observe o mapa ao lado.

No Rio Grande do Sul encon-
tra -se a jazida de Candiota, a maior 
do país, mas seu carvão tem baixo 
potencial calorífico e não compen-
sa beneficiá -lo e transportá -lo a 
longas distâncias. É utilizado so-
mente em usinas termelétricas lo-
cais, como a de Canoas e a de Can-
diota, e seu consumo se restringe 
às cercanias das áreas de extração, 
no próprio estado. Veja na tabela 

abaixo as centrais termelétricas movidas a carvão mi-
neral em operação no Brasil.
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Brasil: jazidas de carvão mineral

CENtrAis tErmElétriCAs A CArvãO miNErAl Em OPErAçãO NO BrAsil – 2008

Usina Potência (kW) município/UF

Charqueadas 72 000 Charqueadas – RS

Figueira 20 000 Figueira – PR

Jorge Lacerda I e II 232 000 Capivari de Baixo – SC

Jorge Lacerda III 262 000 Capivari de Baixo – SC

Jorge Lacerda IV 363 000 Capivari de Baixo – SC

Presidente Médici 446 000 Candiota – RS

Candiota III 350 000 Candiota – RS

São Jerônimo 20 000 São Jerônimo – RS

alunorte 103 854 Barcarena – Pa

alumar 75 200 São Luís – Ma

Porto do Pecém 360 137 São gonçalo do amarante – CE

Total – 11 usinas 2 304 191 –

agÊNCIa NaCIONaL dE ENERgIa ELÉTRICa (aneel). Matriz energética do Brasil. 
disponível em: <www.aneel.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.

adaptado de: ROSS, J. L. S. (Org.). Geografia do Brasil. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2011. p. 53. (didática 3).
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No Brasil, o consumo de car-

vão mineral representa apenas 

0,4% do total mundial. Em 2010, 

cerca de 71% do carvão consumi-

do no país era importado e 29%, 

produzido internamente. O carvão 

importado é integralmente utiliza-

do em usinas siderúrgicas; da pro-

dução nacional, 33% são consumi-

dos em usinas termelétricas, e o 

restante em indústrias de celulose, 

cerâmica, cimento e carboquími-

cas. Em Santa Catarina se concen-

tram cerca de 41% da produção do 

carvão energético e 100% do meta-

lúrgico. O Rio Grande do Sul forne-

ce aproximadamente 58% do car-

vão energético, e o Paraná, apenas 

cerca de 1% do total de carvão pro-

duzido no país.
p	 na	foto,	termelétrica	capivari	de	Baixo	(sc),	em	2012.	no	Brasil,	as	usinas	ter-

melétricas	movidas	a	carvão	mineral	quase	sempre	se	localizam	próximo	às	jazi-
das;	as	exceções	são	as	localizadas	nas	zonas	portuárias,	como	em	são	luís	(mA)	
e	são	gonçalo	do	Amarante	(ce).

energiA	elétricA

A produção de energiA e A regulAção estAtAl

Em 2011, o Brasil contava com 2 608 usinas para 

produção de energia elétrica em operação, com capa-

cidade de 117 134 megawatts (MW). Desse total, 991 

eram hidrelétricas de diversos tamanhos, 1 539 térmi-

cas utilizando gás natural, biomassa, óleo diesel e car-

vão mineral, duas eram nucleares e 76 eram solares.

Há também usinas de energia eólica, com desta-

que para o Ceará e o Rio Grande do Sul, mas em 2012, 

as 82 usinas eólicas do Brasil foram responsáveis por  

somente 1,7% (1 814 MW) da eletricidade produzida no 

país. Entretanto, há tendência de crescimento no uso 

dessa fonte de energia limpa e renovável: em 2012 havia 

79 usinas eólicas em construção 

no Nordeste e no Sul do país – 

com potência total de 1 950 MW 

–, e 210 projetos, com capacida-

de de 5 678 MW, já outorgados e 

aguardando o início das obras.R
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∏	 parque	gerador	de	energia	eólica	
na	praia	da	taíba,	em	são	gonçalo	
do	Amarante	(ce),	em	2011,	o	pri-
meiro	 do	 Brasil	 construído	 sobre	
dunas.	
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As usinas hidrelétricas, que têm a maior capaci‑
dade instalada de produção no país, produzem ener‑
gia mais barata e com menos impactos ambientais, 

quando comparadas às usinas termelétricas e termo‑
nucleares. Observe, no gráfico abaixo, o custo de pro‑
dução de energia elétrica no Brasil, segundo a fonte.

*Gás Natural Liquefeito    **Pequena Central Hidrelétrica    ***Bagaço de cana-de-açúcar

R$/MWh
491,61
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197,95
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GNL* Hidrelétrica PCH** Biomassa***

Brasil: custos de produção de energia elétrica – 2008

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o po‑
tencial hidrelétrico brasileiro é estimado em mais de 
243 mil MW, e a capacidade nominal instalada de pro‑
dução estava, em 2011, na casa dos 108 mil MW, ou 
seja, cerca de 44% do potencial disponível. Até o final 
da década de 1980, as hidrelétricas produziam cerca 
de 90% da eletricidade consumida no país, mas em 
2011 essa participação tinha recuado para cerca de 
74%, principalmente por causa da construção de usi‑
nas termelétricas movidas a gás natural e biomassa. 
Observe no gráfico ao lado as fontes utilizadas para a 
produção de energia elétrica no Brasil.

O maior potencial hidrelétrico instalado no Bra‑
sil está na bacia do rio Paraná, da qual, em 2011, 72% 
da disponibilidade já havia sido aproveitada. Em seu 
rio principal localiza ‑se a usina de Itaipu, e destacam‑
‑se também os rios Grande, Paranapanema, Iguaçu e 
Tietê. Eles drenam a região onde se iniciou efetiva‑
mente o processo de industrialização brasileiro e que, 
além da demanda mais elevada, conseguiu exercer 
maior pressão política na alocação de recursos inves‑
tidos em infraestrutura.

O maior potencial hidráulico disponível do país 
localiza ‑se nas bacias do Amazonas, do qual somente 
1% é aproveitado. Em Rondônia, no rio Madeira, duas 
usinas de médio porte estavam em construção em 
2012: Santo Antônio (licitada em 2007) e Jirau (licita‑
da em 2008), cada uma com cerca de 3 mil MW de 
potência. Nesse mesmo ano estava sendo construída 
a usina de Belo Monte, no rio Xingu, a maior delas, 
com potência de 11 233 MW (cerca de 2/3 da capaci‑
dade de Itaipu).
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Hidráulica*
81,9%

Biomassa
6,6%

Eólica 0,5%

Gás Natural
6,6%

Derivados de Petróleo
2,5%

Carvão e Derivados
1,4%

Nuclear 2,7%

Brasil: oferta de energia elétrica segundo a fonte – 2011

MINISTÉRIO de MINaS e eNeRgIa. Balanço energético nacional 2012. disponível em: <www.mme.gov.br>. 
acesso em: 10 dez. 2012. 

* Inclui a energia hidrelétrica importada de outros países.

De 1950 até o início da década de 1980 foi funda‑
mental a participação do Estado no planejamento e 
na produção de energia. A partir do final da década de 
1980, o Estado vem se retirando da produção em di‑
versos setores (como energia, telecomunicações, 
transportes, siderurgia, mineração e petroquímica), 
incentivando investimentos privados e concentrando 
sua ação na regulação e fiscalização por intermédio 
dos ministérios e das agências criadas para esse fim. 
Nesse contexto, o setor elétrico brasileiro (envolvendo 
a geração, a transmissão e a distribuição de eletricida‑
de), que era quase totalmente controlado por empre‑
sas estatais federais e estaduais, começou a ser priva‑
tizado a partir de 1995.

agÊNCIa NaCIONal de eNeRgIa elÉTRICa (aneel). Atlas de energia elétrica do Brasil. disponível em: <www.aneel.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.
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Brasil: principais usinas hidrelétricas em operação – 2011

adaptado de: agÊNCIa NaCIONaL dE ENERgIa ELÉTRICa (aneel). Relatório Aneel 2011. disponível em: <www.aneel.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.

De 1964, quando foi criada a 

Eletrobrás, holding estatal de 

energia elétrica, até 1995, os in-

vestimentos utilizados na expan-

são do setor eram obtidos de três 

fontes: tarifas cobradas dos con-

sumidores, impostos arrecada-

dos pelos governos estaduais e 

federal, e empréstimos tomados 

em instituições estrangeiras, que 

ampliavam nossa dívida externa. 

Em 1995, o Governo Federal ini-

ciou a privatização de parte das 

empresas controladas pela Ele-

trobrás por intermédio do Pro-

grama Nacional de Desestatiza-

ção, criado em 1990. Em 1996 foi 

criada a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), órgão 

regulador e fiscalizador do setor. 

Após a privatização, as empresas 

de energia elétrica, incluindo al-

gumas estatais que não foram 

privatizadas, como a Cemig (cujo 

sócio majoritário é o governo de Minas Gerais), 

competem entre si para vender a energia produzi-

da, que é transmitida por um sistema de alta ten-

são para empresas que atuam exclusivamente na 

distribuição aos consumidores finais: residências, 

empresas, comércio, governos e outras instituições. 
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p	 construção	da	usina	de	Jirau,	no	rio	madeira	(ro),	em	2012.	este	é	um	exemplo	de	usina	a	fi	o	d’água,	com	pequena	área	de	
inundação	e	redução	na	quantidade	de	energia	produzida	durante	os	períodos	mais	secos.
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A crise de energiA de 2001 e 

os “ApAgÕes” de 2009 e 2012

Desde a segunda metade da 

década de 1980, o Brasil investiu 

muito pouco na construção de no-

vas hidrelétricas, e a partir de 1994, 

com o Plano Real, houve grande 

aumento no consumo residencial 

e industrial de energia. Além disso, 

nos últimos anos do século XX, 

houve uma sequência de verões 

com chuvas em volume inferior à 

média da estação, o que fez baixar 

signifi cativamente o nível dos re-

servatórios, particularmente no 

Sudeste, comprometendo o abas-

tecimento. Por isso, foi lançado 

um programa de economia força-

da de energia, sem o qual seria ne-

cessário recorrer ao racionamento. 

As regiões Norte e Sul, nas quais o 

fornecimento não estava compro-

metido, puderam fi car fora do pro-

grama de economia.

O episódio mostrou que, além 

da carência de investimentos em 

geração, o setor de energia elétrica 

possuía outro entrave à sua efi ciên-

cia: a inexistência de linhas de 

transmissão unifi cando todo o ter-

ritório nacional. Caso existisse uma 

rede com densidade adequada, em 

2001 o governo poderia ter evitado 

a interrupção na distribuição da 

energia elétrica conduzindo ener-

gia das usinas das regiões Sul e Nor-

te para as regiões Sudeste, Nordeste 

e Centro -Oeste. Após a crise, o setor 

passou a receber investimentos, e 

atualmente o sistema é interligado 

em todo o território. Observe o 

mapa acima, que mostra a interli-

gação entre os sistemas produtores, 

formando o Sistema Integrado Na-

cional (SIN).

Em 2009 e em 2012 houve ou-

tros graves problemas de transmis-

são que atingiram o fornecimento 

de energia elétrica e deixaram vá-

rios estados do país completamen-

te no escuro por várias horas.

adaptado de: agÊNCIa NaCIONaL dE ENERgIa ELÉTRICa (aneel). Relatório Aneel 2011. disponível em: <www.aneel.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.

p	 o	sin	abrange	todas	as	regiões;	somente	a	região	norte	não	está	inteiramente	
integrada.	como	os	períodos	de	estiagem	e	de	chuvas	possuem	diferentes	regimes	
entre	as	regiões	do	país,	essa	interligação	permite	que	uma	região	onde	as	represas	
estejam	cheias	e	produzindo	mais	energia	envie	a	energia	que	sobra	para	outra	em	
que	os	reservatórios	estejam	mais	vazios.

p	 ponto	de	ônibus	na	região	central	de	são	paulo	por	volta	das	22	horas	do	dia	10	
de	novembro	de	2009.	o	caos	provocado	pelo	apagão	paralisou	trens	urbanos	e	
metrô,	impedindo	que	milhões	de	pessoas	pudessem	retornar	para	casa	ou	che-
gar	ao	trabalho.
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Brasil: sistema de transmissão de energia elétrica – 2011

P
o

rt
a

l 
d

e
 M

a
p

a
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

GGB_Geografia_v3_PnLd2015_079a100_U02C04.indd   89 4/12/13   4:18 PM



90	 energiA	e	meio	AmBiente

A necessidAde de diversificAr A mAtriz energéticA

Depois da crise de 2001, a 

Aneel e outros órgãos governa-

mentais passaram, entre outras 

medidas, a incentivar a instalação 

de usinas termelétricas, principal-

mente nas localidades próximas a 

gasodutos, uma vez que a produ-

ção de energia elétrica pela quei-

ma de gás natural é pouco poluen-

te. A utilização de gasodutos bara-

teia o transporte e permite melhor 

distribuição geográfica das usinas. 

Observe a localização dos princi-

pais gasodutos no mapa ao lado.

Na busca por maior diversi-

dade de nossa matriz energética, 

pretende -se, com o incentivo à ins-

talação de termelétricas, evitar no-

vas crises. As usinas hidrelétricas, 

que produzem energia mais bara-

ta, permanecem prioritárias no 

abastecimento, mas as termelétri-

cas podem ser acionadas em pe-

ríodos de pico no consumo ou 

quando é necessário preservar o 

nível de água nas represas. Entre-

tanto, devido à falta de planeja-

mento, em 2012, muitas termelé-

tricas estavam sendo usadas de 

forma permanente para garantir o 

abastecimento, o que provocou 

aumento no preço da energia para 

as residências, as indústrias e os 

serviços.
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agÊNCIa NaCIONaL dE ENERgIa ELÉTRICa (aNEEL). Atlas de energia elétrica do Brasil. disponível em: <www.aneel.gov.br >. acesso em: 20 dez. 2012.

usina	termelétrica	em	Barra	Bonita	(sp),	
em	2011,	movida	com	a	queima	do	baga-
ço	da	cana-de-açúcar.	muitas	usinas	de	
açúcar	e	álcool	usam	o	bagaço	da	cana	
como	fonte	primária	para	a	produção	de	
energia	elétrica.	Ao	se	tornarem	autos-
suficientes,	não	dependem	mais	do	for-
necimento	do	estado.
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A opção pela diversificação da matriz energéti-
ca com prioridade para usinas menores difere bas-
tante da adotada durante a década de 1970 e início 
da de 1980, quando foi dado grande impulso ao setor 
energético com a construção de grandes usinas. De-
pois das crises do petróleo de 1973 e 1979, a produ-
ção de hidreletricidade passou a receber grandes 
investimentos, por se tratar de fonte alternativa ao 
petróleo. A política governamental estabeleceu 
como prioridade a construção de usinas com gran-
des represas, porque na época não havia exigência 
de aprovação dos projetos pelos órgãos ambientais, 
o que passou a ocorrer somente a partir de 1986. É o 
caso de Itaipu, no rio Paraná (localizada na fronteira 
do Paraná com o Paraguai), a maior usina hidrelétri-

ca brasileira. No Norte, as principais usinas são Tu-
curuí, no rio Tocantins, e Balbina, no rio Uatumã, ao 
norte de Manaus; e no Nordeste, Sobradinho e Xin-
gó, no rio São Francisco. Reveja o mapa das princi-
pais usinas na página 88.

Essas grandes obras são polêmicas e algumas 
apresentam aspectos técnicos questionáveis. Usinas 
com o potencial de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho exi-
gem a construção de enormes represas, que causam 
danos sociais e ambientais irreversíveis: extinção de 
espécies endêmicas (que só existem nessa área), inun-
dação de sítios arqueológicos, alteração da dinâmica 
de erosão e sedimentação, deslocamento de popula-
ção que vive em cidades, reservas indígenas e comu-
nidades quilombolas, entre outros danos.

p	 durante	a	ditadura	militar,	o	Brasil	construiu	a	então	maior	hidrelétrica	do	mundo,	em	sociedade	com	o	paraguai,	de	quem	
compra	a	maior	parte	de	sua	cota	de	50%	da	energia	produzida.	Atualmente	itaipu	é	a	maior	usina	do	planeta	em	geração	de	
energia,	embora	seja	a	segunda	em	capacidade	instalada	(14	mil	mW	gerados	por	vinte	turbinas,	atrás	apenas	da	usina	de	três	
gargantas,	na	china,	com	capacidade	de	18	mil	mW).	em	2012,	itaipu	produzia	17%	da	energia	elétrica	consumida	no	Brasil	e	
73%	da	consumida	no	paraguai.	na	foto	de	2009,	vista	aérea	da	usina,	em	Foz	do	iguaçu	(pr).

Observe na tabela a seguir as diferenças entre 
área inundada e potência final das principais usinas 
hidrelétricas do Brasil. Observe que a usina de Paulo 
Afonso, localizada na divisa entre Bahia e Pernambu-
co, apresenta a melhor relação entre área inundada e 

potência final. Isso se explica pelo acentuado desnível 
do relevo do planalto da Borborema. Já a pior relação 
é a da usina de Balbina, localizada na planície Amazô-
nica, cuja energia gerada abastece apenas 50% das 
necessidades de consumo de Manaus.
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BrAsil: PriNCiPAis UsiNAs hidrElétriCAs Em OPErAçãO – 2000

Usina rio Área inundada (km2) Potência final (MW)

Itaipu (PR) Paraná 1 350 12 600*

Tucuruí (Pa) Tocantins 2 430 4 200

Paulo afonso IV (Ba) São Francisco 4 3 885

Ilha Solteira (SP) Paraná 1 197 3 230

Itumbiara (Mg) Paranaíba 797 2 280

Xingó (aL/SE) São Francisco 60 2 000

Salto Santiago (PR) Iguaçu 175 1 998

Porto Primavera Paraná 2 140 1 814

São Simão (Mg) Paranaíba 665 1 710

Itaparica (PE) São Francisco 816 1 500

Furnas (Mg) grande 1 443 1 312

Emborcação (Mg) Paranaíba 48 1 192

Sobradinho (Ba) São Francisco 4 200 1 050

Salto Osório (PR) Iguaçu 40 1 050

Balbina (aM) Uatumã 2 524 250

IBgE. Anuário estatístico do Brasil 2006. Rio de Janeiro, 2006. p. 1‑34 a 1‑36.

* Em 2012, a potência instalada era de 14 000 MW.

Aproveite para comparar 
com uma obra que usa tecnologia 
moderna: a usina de Belo Monte, 
que em 2012 estava sendo cons-
truída no rio Xingu, tem previsão 
de alagar uma área de 516 km² e 
produzir 11 233 MW.

Com o provável esgotamento 
das possibilidades de construção 
de grandes usinas hidrelétricas na 
região Sudeste e os investimentos 
no Sistema Interligado Nacional, 
passou a ocorrer uma descentrali-
zação da geração para regiões que 
estiveram marginalizadas ao longo 
do século XX. Esse fato vem favore-
cendo o investimento em novas 
fontes de energia (leia o boxe a se-
guir) e o desenvolvimento das ati-
vidades econômicas em regiões 
historicamente desprovidas de in-
fraestrutura básica. Como vimos 
no capítulo 2, está ocorrendo uma 
desconcentração do parque indus-
trial, principalmente nas regiões 
Sul, Nordeste e Norte.

o progrAmA nucleAr

O programa nuclear brasileiro teve início em 1969, 
quando o Brasil adquiriu da empresa W. Westinghouse, 
dos Estados Unidos, a usina de Angra I, com capacidade 
de produção de 626 MW (5% da capacidade de Itaipu), 
sem que essa aquisição fosse acompanhada de transfe-
rência de tecnologia. A usina foi instalada na praia de 
Itaorna (“pedra podre”, em tupi -guarani), em Angra dos 
Reis, sobre uma falha geológica, ou seja, uma área po-
tencialmente sujeita a movimentos tectônicos (o que o 
topônimo criado pelos indígenas já alertava). Foi ape-
lidada de “vaga -lume”, tal a incidência de problemas 
técnicos que desde sua inauguração obrigaram a suces-
sivos desligamentos. Sua construção se iniciou em 1972, 
mas o fornecimento de eletricidade só teve início treze 
anos depois, em 1985. Meses mais tarde, entretanto, foi 
interditada, e só voltou a funcionar em 1987, sempre de 
forma intermitente. Somente a partir de 1995 seu fun-
cionamento tornou -se regular.

Em 1975, o Brasil assinou um acordo nuclear com 
a Alemanha por intermédio da empresa Siemens. Ini-
cialmente previa-se a construção de oito usinas, com 

transferência de tecnologia. Após consumir bilhões de 
dólares em compra e armazenagem de equipamentos, 
transferência de tecnologia, salários e outras despesas 
fixas, uma dessas usinas, Angra II, que deveria começar 
a funcionar em 1983, só ficou pronta em 2001, com ca-
pacidade de produção de 1  350 MW. A construção de 
Angra III, que também terá 1 350 MW de potência, foi 
paralisada durante muitos anos, mas em 2008 o Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(Ibama) expediu licença prévia autorizando a retomada 
das obras, cuja conclusão estava prevista para 2014. Em 
2011, a participação das usinas Angra I e II na produção 
nacional de energia elétrica representava 2,7% do total, 
mas o estado do Rio de Janeiro é altamente dependente 
do fornecimento dessas usinas.

Com a crise de abastecimento de energia enfrentada 
em 2001, a redução do custo de produção de energia em 
usinas termonucelares e os compromissos assumidos 
pelo país no Acordo de Kyoto, o governo brasileiro in-
cluiu a expansão do parque nuclear em suas estratégias 
de investimento, mas sem definição de novas usinas.

p
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os	BiocomBustíVeis

Biocombustíveis são derivados de biomassa, 

como cana-de-açúcar, oleaginosas, madeira e outras 

matérias orgânicas. Os mais utilizados são o etanol 

(álcool de cana, no caso brasileiro) e o biodiesel (olea-

ginosas), que podem ser usados puros ou adicionados 

aos derivados de petróleo, como gasolina e óleo diesel.

Em 2011, a biomassa (principalmente derivados 

da cana-de-açúcar e lenha) foi a segunda fonte de 

energia mais consumida no Brasil, com participação 

de 23,8% na nossa matriz energética, superada apenas 

por petróleo e gás natural, com 42,5%. O Brasil apre-

senta condições muito favoráveis para a produção de 

etanol e biodiesel, pois tem grande extensão de áreas 

agricultáveis, com solo e clima favoráveis ao cultivo 

de oleaginosas e cana.

Os biocombustíveis podem proporcionar van-

tagens que contemplam a sustentabilidade econô-

mica, social e ambiental. O aumento de sua produ-

ção reduz o consumo de derivados de petróleo e 

consequentemente a poluição atmosférica, gera 

novos empregos em toda sua cadeia produtiva, pro-

move a fixação de famílias no campo, aumenta a 

participação de fontes renováveis em nossa matriz 

energética, e ainda pode se tornar importante pro-

duto da nossa pauta de exportações. 

Entretanto, o crescimento da demanda por bio-

combustíveis no mercado mundial e a expansão na 

área cultivada com cana e outras culturas no país ge-

raram preocupação com a possível diminuição do cul-

tivo de alimentos, que poderia causar aumento nos 

preços, e o desmatamento de áreas de vegetação na-

tiva. O Brasil, porém, apresenta um enorme estoque 

de áreas desmatadas e improdutivas, principalmente 

pastagens abandonadas, que podem ser utilizadas 

para a produção de energia sem comprometer o abas-

tecimento alimentar ou o meio ambiente.

Biodiesel

O país dispõe de várias espécies de plantas oleagino-

sas que podem ser usadas na produção de biodiesel, com 

destaque para mamona, palma (dendê), girassol, babaçu, 

soja e algodão, e é o segundo maior produtor mundial de 

etanol. Os Estados Unidos − maior produtor mundial des-

se combustível − utilizam o milho para sua produção, a 

um custo superior ao obtido com a cana no Brasil. 

p	 As	usinas	de	Angra	i	(à	esquerda)	e	Angra	ii,	em	Angra	dos	reis	(rJ),	em	2012.
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A utilização de biodiesel no mercado brasileiro 
foi regulamentada pela Lei n. 11  097, de 2005, que 
criou a obrigatoriedade da mistura do produto ao 
diesel de petróleo em percentuais crescentes que 
deveriam atingir 5% em 2013, meta alcançada já em 
2009. A partir dessa lei, a produção de biodiesel vem 
aumentando em ritmo muito acelerado, como mostra 
a tabela ao lado.

Também foi criado o Selo Combustível Social e 
implantado um sistema de incentivos fiscais e subsí-
dios para a produção de biodiesel realizada com ma-
téria-prima cultivada em pequenas propriedades fa-
miliares do Norte e Nordeste, principalmente na re-
gião do semiárido. 

PrOdUçãO dE BiOdiEsEl PUrO (B100*) - 2011

2007 404 329 m³

2009 1 608 448 m³

2011 2 672 760 m³

agÊNCIa NaCIONaL dE PETRÓLEO, gÁS NaTURaL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Anuário 

estatístico 2012. disponível em: <www.anp.gov.br>. acesso em: 10 dez. 2012.

*  a mistura de biodiesel ao óleo diesel recebe denominações que indicam o percen‑
tual utilizado. Por exemplo, a mistura de 2% é chamada B2, e assim sucessiva‑
mente, até o biodiesel puro – B100.

madeira obtém-se metanol). Os atraentes finan-
ciamentos estenderam-se, em volumes me nores, a 
pequenos e médios produtores agrícolas, que, na im-
plantação do projeto, substituíram suas culturas di-
versificadas por cana-de-açúcar e se tornaram forne-
cedores de matéria-prima aos usineiros. Observe, no 
gráfico da próxima página, os enormes saltos na pro-
dução de álcool obtidos a partir de 1979.

Por causa do programa, ocorreram alterações na 
organização espacial do campo. Como não havia 
estabelecido preço mínimo para a tonelada de cana- 
-de-açúcar até 1989, o governo deixou os pequenos e 
médios produtores à mercê dos grandes usineiros, já 
que não compra cana, apenas o álcool produzido nas 
usinas. Quem não possuía usina era obrigado a vender 
sua produção aos usineiros, que costumavam pagar 
muito pouco pela cana-de-açúcar, prejudicando 
milhares de pequenos e médios proprietários. Nas 
regiões em que foi implantado o Proálcool, agravaram-
-se os problemas relacionados à concentração de 
terras: aumento do número de trabalhadores diaris- 
tas, incentivo à monocultura e êxodo rural.

Também em relação ao consumo, os subsídios fo-
ram enormes: de 1976 a 1989, o Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA) cobrado de 
carros movidos a álcool foi equivalente a 50% do valor 
correspondente ao de carros a gasolina; e o valor do li-
tro de álcool era limitado, por lei, a 65% do preço da 
gasolina. O preço do combustível era determinado por 
razões políticas, e não econômicas, e quem arcava com 
o prejuízo era o Estado, por meio da Petrobras. A partir 
de 1989, o governo diminuiu os subsídios para a produ-
ção e o consumo de álcool, o setor entrou em crise e o 
país passou a importá-lo da Europa.

Desde o início da década de 1990, quando houve 
falta de álcool e consequente perda de confiança, até 
2002, os consumidores preferiram veículos movidos a 
gasolina. Por conta disso, no final desse período, menos 
de 1% dos veículos fabricados tinham motor a álcool, 
enquanto em 1982 esse percentual chegava a 90%.

Entretanto, até 2011, a possibilidade de a produ-
ção de biodiesel colaborar para a melhoria das condi-
ções de vida dos agricultores familiares ainda era limi-
tada. Naquele ano, 81% do biodiesel produzido no 
Brasil foi obtido da soja e 13% do sebo bovino, produ-
tos obtidos predominantemente em grandes proprie-
dades, com os pequenos produtores fornecendo ape-
nas o suficiente para as usinas conquistarem os bene-
fícios fiscais.

Além de abastecer o mercado interno, parte da 
produção nacional de biodiesel é exportada, principal-
mente para a União Europeia.

etAnol (álcool)

Em 14 de novembro de 1975, na busca de saídas 
para o primeiro choque do petróleo, foi criado o Pro-
grama Nacional do Álcool (Proálcool), com o objetivo 
de introduzir a mistura gasolina-álcool (álcool anidro) 
e a fabricação de veículos movidos exclusivamente a 
álcool (álcool hidratado). Foram concedidos vultosos 
empréstimos aos maiores produtores de cana-de-açú-
car, a juros subsidiados, para que construíssem usinas 
de grande porte para a produção de etanol (álcool que 
pode ser obtido de milho, cana e outros vegetais; da 

p	 combustível	 social,	 criado	 a	 partir	 do	
decreto	n.5297,	de	2004.
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Atualmente, poucos veículos são movidos exclu-
sivamente a álcool. Por determinação do Conselho 
Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima), o eta-
nol é misturado à gasolina na proporção de 20% a 
25%, o que garante a manutenção de sua produção. Se 
esse procedimento não fosse adotado, a qualidade do 
ar nos grandes centros urbanos pioraria muito, por-

que essa mistura reduz a emissão de gases poluentes 
e elimina a necessidade de adicionar chumbo (usado 
como moderador de explosão) à gasolina, tanto que 
os Estados Unidos e alguns países da Europa passa-
ram a importar álcool e tecnologia brasileira de pro-
dução para melhorar as condições ambientais em 
seus grandes centros urbanos.
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Brasil: produção de álcool combustível

Embora o etanol seja uma 
fonte de energia eficiente, o pro-
grama foi implantado, em escala 
nacional, numa época em que sua 
produção e consumo apresenta-
vam custos maiores que os da pro-
dução da gasolina – por isso houve 
a necessidade dos subsídios. Atual-
mente, entretanto, após o grande 
desenvolvimento tecnológico ob-
tido no setor e os diversos aumen-
tos no preço do barril de petróleo 
a partir de 1997, o álcool tornou-se 
economicamente viável. Além dis-
so, desde 2002, a indústria auto-
mobilística passou a produzir car-
ros com motores bicombustíveis 
(movidos a etanol e/ou a gasolina), 
o que contribuiu muito para o au-
mento do consumo de álcool. Em 
2011, cerca de 90% dos carros ze-
ro-quilômetro vendidos no merca-
do eram “flex”, como ficaram co-
nhecidos os automóveis bicom-
bustíveis.
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União da agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica). disponível em: <www.unica.com.br>. acesso em: 27 ago. 2012.

p	 Atualmente,	o	setor	sucroalcooleiro	envolve	uma	grande	cadeia	produtiva	que	se	
estende	pelo	cultivo,	processamento,	comercialização,	transporte,	desenvolvimen-
to	de	novas	tecnologias	e	aproveitamento	de	diversos	subprodutos,	com	geração	de	
um	milhão	de	empregos	diretos	e	indiretos,	entre	temporários	e	permanentes.	na	
foto,	de	2011,	esteira	para	transporte	de	bagaço,	que	será	queimado	em	usina	ter-
melétrica	em	olímpia	(sp).
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o trAnsporte de cArgAs no BrAsil

Como se pode observar na ta-
bela abaixo, na matriz brasileira de 
transportes de cargas predomina o 
modal rodoviário. Quando compa-
rado com os modais ferroviário e hi-
droviário, o rodoviário é o que mais 
consome energia para transportar 
a mesma quantidade de carga em 
determinada distância. Segundo a 
Agência Nacional de Águas (ANA), 
quanto ao consumo de combustí-
vel, para transportar uma tonelada 
de carga a uma distância de 1 000 km 
consomem-se 5 litros no modal hi-
droviário, 10 no ferroviário e 96 no 
rodoviário.

Esse maior consumo de energia 
se reflete em maiores custos para 
o frete – prejudicando a atividade 
econômica e a sociedade em geral –, 
maior emissão de poluentes, maior 
risco de acidentes e maiores con-
gestionamentos nas estradas, zonas 
portuárias e nos centros urbanos. 
Observe a ilustração, que nos mostra 
a comparação entre a capacidade de 
carga por modal de transporte.

Segundo o Ministério dos 
Transportes, em 2007, o Brasil pos-
suía 1 735 612 km de rodovias, dos 
quais somente 218  641 km eram 
pavimentados, contra 30  784 km 
de ferrovias e 27 000 km de hidro-
vias (em 2006), sendo que, por falta 
de investimentos no setor, apenas 
10  000 km são efetivamente uti-
lizados. Como o país tem dimen-
sões continentais, nosso modelo 
de transporte de cargas seria mais 

eficiente nas esferas econômica 
e ambiental se tivesse priorizado 
os sistemas ferroviário e hidro-
viário-marítimo, que consomem 
menos energia. Entretanto, é fre-
quente o transporte em caminhão 
de mercadorias fabricadas em São 
Paulo, ao lado do porto de Santos, 
para cidades portuárias, como Re-
cife ou Porto Alegre, o que aumenta 
o custo final dessas mercadorias.

Essa opção política pelo siste-
ma rodoviário se iniciou na segunda 
metade da década de 1920, ao longo 
do mandato de Washington Luís, 
cujo slogan de governo era: “Go-
vernar é abrir estradas”. Ainda no 
século XX, Getúlio Vargas, promo-
vendo a integração das regiões bra-
sileiras, Juscelino Kubitschek, com 
seu Plano de Metas e a construção 
de Brasília, e os presidentes milita-
res do período da ditadura, com o 
programa de integração do Norte 
e Centro-Oeste às demais regiões, 
também priorizaram as rodovias. 
Isso se explica por uma associação 
de fatores: é mais rápido e barato 
construir uma rodovia que uma 
ferrovia; o setor rodoviário e as in-
dústrias automobilísticas são gran-
des geradoras de empregos diretos 
e indiretos; historicamente, houve 
pressão política de empresas multi-
nacionais, falta de planejamento es-

tratégico de médio e longo prazos, e, 
até 1973, baixos preços do barril de 
petróleo.

Somente a partir do final do re-
gime militar (principalmente após 
1996, com o início do processo de 
privatização e concessão de explo-
ração de portos, rodovias e ferro-
vias), os investimentos começaram 
a ser distribuídos de maneira mais 
equilibrada entre os vários modos 
de transporte. Com isso houve uma 
redução na participação percentual 
das rodovias e um aumento das fer-
rovias e hidrovias no transporte de 
cargas a longa distância.

Assim como a energia elétrica e 
o petróleo, os transportes terrestres 
e aquáticos são fiscalizados e regu-
lamentados por agências: em 2001, 
foram criadas a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) e 
a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq).

As rodovias apresentam a vanta-
gem da mobilidade, o que não se ve-
rifica nas ferrovias por dependerem 
de estações − nem nos portos − onde 
há um limite no número de embarca-
ções que podem atracar. Além disso, 
o sistema rodoviário é insubstituível 
em trajetos de curta distância, pois é 
economicamente inviável a constru-
ção de estações ferroviárias e portos 
muito próximos uns dos outros.

BrAsil: mOdAl dE trANsPOrtEs dE 

CArgAs E PAssAgEirOs – 2012

modal Brasil (%)

Rodoviário 61,1

Ferroviário 20,7

aquaviário 13,6

dutoviário 4,2

aeroviário 0,4

CONFEdERaÇÃO NaCIONaL dO TRaNSPORTE. 
Boletim estatístico. disponível em: 

<www.cnt.org.br>. acesso em: 10 dez. 2012.
agÊNCIa NaCIONaL dE ÁgUaS (aNa). A navegação interior e os usos múltiplos da água. disponível em: <www.ana.

gov.br/bibliotecavirtual>. acesso em: 10 dez. 2012.

Capacidade de carga

Equival•ncia em unidades

Barcaça 

1 500 ton

1 barcaça 15 vagões 58 carretas

Vagão

100 ton

Carreta

26 ton

Comboio
de 12 barcaças

1 800 ton

Composição
com 60 vagões

5 000 ton

Comparativo entre os modais de transporte
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A estruturação de uma malha 

de transportes eficiente envolve uma 

associação entre os modais de trans-

portes utilizados para deslocar as 

cargas a longas distâncias, conhecida 

como sistema intermodal ou multi-

modal. Nesse sistema, a carga é trans-

portada por caminhões em viagens 

de curta distância até a estação ou o 

porto, e passa a ser transportada por 

trens ou navios em viagens de gran-

des distâncias.
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1.	 por	que	foram	criadas	as	agências	reguladoras	(Anp,	Aneel,	Antt,	Antaq)?

2.	 Quais	foram	as	estratégias	utilizadas	pelo	governo	brasileiro	para	enfrentar	as	crises	de	petróleo	de	1973	e	
de	1979?

3.	 comente	a	participação	da	termeletricidade	na	matriz	energética	brasileira.

4.	 relacione	os	aspectos	ambientais	e	socioeconômicos	referentes	ao	consumo	de	etanol	e	de	biodiesel	como	
combustível.

5.	 Quais	as	consequências	da	implantação	do	sistema	rodoviário	como	principal	meio	de	transporte	de	cargas	
e	passageiros	no	Brasil?

compreendendo conteúdos
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•	observe	os	gráficos	a	seguir	e	responda	às	questões.

%

1992

Hidráulica e eletricidade

Derivados da cana-de-açúcar

Lenha e carvão vegetal

Outras fontes primárias renováveis

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Brasil: participação das fontes renováveis no total de energia produzida

IBgE. Indicadores de desenvolvimento sustentável 2012. disponível em: <www.ibge.gov.br>. acesso em 15 dez. 2012.
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Brasil: participação das fontes não renováveis no total de energia produzida

IBgE. Indicadores de desenvolvimento sustentável 2012. disponível em: <www.ibge.gov.br>. acesso em 15 dez. 2012.

a)	 Quais	são	as	fontes	renováveis	que	apresentaram	maior	participação	no	total	de	energia	ofertada	no	Brasil	nas	

últimas	décadas?

b)	Quais	fontes	não	renováveis	apresentaram	menor	participação?

c)	 como	você	explica	essa	mudança	nas	participações	das	fontes	renováveis	e	não	renováveis	no	total	de	energia	

ofertada	no	Brasil	nas	últimas	décadas?	Você	diria	que	está	ocorrendo	uma	substituição?	

desenvolvendo habilidades 

GGB_Geografia_v3_PnLd2015_079a100_U02C04.indd   98 4/12/13   4:19 PM



	 A	produção	de	energiA	no	BrAsil	 99

p

DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	geografia	e	Química.

A	 cadeia	 produtiva	 do	 etanol	 e	
seus	benefícios	ambientais

no	Brasil,	a	principal	forma	de	se	ob-
ter	o	álcool	é	por	meio	da	fermentação	do	
açúcar	 de	 cana.	 observe	 o	 esquema	 ao	
lado	e	veja	como	esse	processo	ocorre.

nele,	ocorre	a	formação	de	resíduo,	
que	 em	 grande	 parte	 é	 constituído	 por	
palha	e	bagaço	da	cana.	A	perspectiva	é	
que	o	país	também	comece	a	usar	esse	
resíduo	para	produzir	energia,	o	que	irá	
ampliar	 a	 cadeia	 produtiva	 do	 álcool	 e	
torná-la	 ainda	 mais	 sustentável.	 o	 re-
sultado	 desse	 aproveitamento	 de	 resí-
duo	 será	 o	 etanol	 de	 segunda	 geração,	
conhecido	como	etanol	2g.	leia	o	texto	a	
seguir,	que	trata	desse	assunto.

Além	do	bagaço

o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, atrás apenas dos estados Unidos, que produz álcool de 

milho a um custo mais elevado. Aqui, o caldo da cana-de-açúcar é a principal matéria-prima desse combustível. 

Mas a perspectiva é que o país comece a usar cada vez mais também a palha e o bagaço da cana para produzir 

energia.

A previsão é da bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) elba Bon. o etanol de segunda gera-

ção (2G), nome dado ao álcool feito com os resíduos da cana, já é produzido em laboratórios e centros de pesquisa 

e, segundo Bon, tem tudo para ser incorporado pelas indústrias.

A pesquisadora acredita que, dentro de cinco anos, o Brasil já vai estar produzindo o etanol 2G em larga escala 

e, por volta de 2022, o combustível estará disponível nos postos misturado ao etanol tradicional, de primeira 

geração. durante a Rio+20, 40 minivans usadas para o transporte de comitivas foram abastecidas com etanol 2G 

produzido experimentalmente pela Petrobras.

o etanol 2G torna a cadeia produtiva do álcool mais sustentável. Com o aproveitamento do bagaço da cana, que 

normalmente é descartado, e da palha, usada em parte como adubo, é possível dobrar a produção de etanol por 

hectare de plantação.

[…]

Para a pesquisadora, a possibilidade de se extrair álcool da palha e do bagaço da cana encerra a discussão sobre 

o impacto dos bicombustíveis na produção de alimentos. “Não faz mais sentido colocar a questão ‘biocombustível 

versus alimentação’; o etanol pode muito bem ser um subproduto da cana usada para produzir açúcar”, afirma.

Aproveitamento máximo

As vantagens do aproveitamento dos resíduos da cana-de-açúcar não param por aí. durante os processos de ex-

tração do etanol 2G em laboratório, feita por meio de ácidos, hidrólise ou enzimas produzidas por microrganismos, 

os pesquisadores obtêm como subproduto a lignina, substância três vezes mais energética que o bagaço da cana.

Bon propõe que a lignina seja reintroduzida na cadeia produtiva como combustível para as caldeiras das usinas 

de etanol. “são processos simples que podem fazer a diferença na produção do etanol, tornando-a mais susten-

tável”, comenta.

FERREIRa, M.; MORaIS, L.; NICHELE, T. Z.; dEL PINO, J. C. Química orgânica. Porto alegre: artmed, 2007. p. 92.

Cana-de-açúcar garapa
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Processo de extração e fermentação do caldo de cana‑de‑açúcar
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Pesquisa	na	internet

P Aneel

a agência Nacional de Energia Elétrica (aneel) oferece 

estatísticas, legislação e outras informações sobre geração, 

transmissão e distribuição de eletricidade. disponível em: 

<www.aneel.gov.br>. acesso em: 3 dez. 2012.

P ANP

a agência Nacional de Petróleo, gás Natural e 

Biocombustíveis (aNP) apresenta estudos e informações 

sobre petróleo e derivados, legislação e contratos de 

exploração. disponível em: <www.anp.gov.br>. acesso em: 

3 dez. 2012.

P ANtt

a agência Nacional de Transportes Terrestres (aNTT) oferece 

estatísticas, mapas, legislação e outras informações sobre 

transportes de passageiros e de cargas. disponível em: 

<www.antt.gov.br>. acesso em: 3 dez. 2012.

P Comissão Nacional de Energia Nuclear

Oferece em seu site informações sobre energia nuclear, 

além de apostilas educativas, normas de segurança e 

muitos outros dados ligados a esse tema. disponível em: 

<www.cnen.gov.br>. acesso em: 3 dez. 2012.

P indústrias Nucleares do Brasil

Informações sobre energia e usinas nucleares, urânio e 

indicadores tecnológicos no Brasil e no mundo. disponível 

em: <www.inb.gov.br>. acesso em: 3 dez. 2012.

P instituto socioambiental

Encontre análises e documentos sobre várias questões 

ambientais, algumas relacionadas à exploração e ao 

consumo de energia, com destaque para o petróleo. 

disponível em: <www.socioambiental.org>. acesso em: 3 

dez. 2012.

P ministério de minas e Energia 

No site do Ministério há publicações, artigos, informações, 

programas de desenvolvimento e cidadania, e diversos 

temas ligados ao setor energético brasileiro, além do Balanço 

Energético Nacional. disponível em: <www.mme.gov.br>. 

acesso em: 3 dez. 2012.

P Petrobras

No site você obtém análises sobre fontes de energia, 

impactos ambientais e atuação internacional da companhia. 

disponível em: <www.petrobras.com>. acesso em: 3 dez. 

2012.

Além de gerar etanol 2G e lignina, o bagaço da cana ainda pode ser usado para produzir hidrogênio de forma lim-

pa. A substância vem sendo apontada por especialistas como alternativa sustentável para produção de energia e 

já é usada como combustível no ônibus ecológico H2+2, desenvolvido pelo instituto Alberto luiz Coimbra de Pós- 

-Graduação e Pesquisa de engenharia (Coppe/UFRJ) e apresentado durante a Rio+20.

moutinHo,	sofia.	Além	do	bagaço.	Ciência Hoje on-line,	27	jun.	2012.	disponível	em:		

<http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2012/06/alem-do-bagaco>.	Acesso	em:	17	fev.	2013.

1.	Quais	são	os	produtos	que	podem	ser	obtidos	a	partir	do	bagaço	e	da	palha	da	cana?	como	isso	contribui	
para	tornar	a	cadeia	produtiva	do	etanol	mais	sustentável?

2.	segundo	elba	Bon,	pesquisadora	da	uFrJ,	a	possibilidade	de	se	extrair	álcool	da	palha	e	do	bagaço	da	
cana	encerra	a	discussão	sobre	o	impacto	dos	bicombustíveis	na	produção	de	alimentos.	tendo	em	vista	
o	 processo	 de	 extração	 e	 de	 fermentação	 do	 caldo	 de	 cana-de-açúcar	 representado	 no	 esquema	 e	 o	
aproveitamento	dos	resíduos	para	geração	do	etanol	2g,	justifique	a	afirmação	da	pesquisadora.	

3.	na	fermentação	do	melaço	ocorrem	reações	químicas	como	as	representadas	a	seguir:

c
12

H
22

o
11

(aq)	+	H
2
o(l)	→	2	c

6
H

12
o

6
(aq)																						c

6
H

12
o

6
(aq)	→	2	c

2
H

5
oH(l)	+	2	co

2
(g)

	 sacarose	 glicose	 	 			glicose	 etanol	 		gás	carbônico

para	que	esse	processo	ocorra	satisfatoriamente,	é	necessário	controlar	as	condições	do	meio	reacional,	
para	que	a	atividade	enzimática	não	seja	prejudicada.	pesquise	e	cite	dois	fatores	que	podem	afetar	a	ativi-
dade	enzimática.

4.	o	 uso	 de	 uma	 equação	 química	 possibilita	 compreender	 como	 os	 materiais	 interagem	 e	 quais	 são	 os	
produtos	que	podem	ser	obtidos.	As	equações	químicas	a	seguir	representam,	respectivamente,	a	queima	
completa	da	gasolina	(c

8
H

18
),	do	etanol	(c

2
H

5
oH)	e	do	hidrogênio	(H

2
).	

c
8
H

18
	+	25/2	o

2
	→	8	co

2
	+	9	H

2
o

c
2
H

5
oH	+	o

2
	→	2	co

2
	+	3	H

2
o

H
2
	+	½	o

2
	→	H

2
o

do	ponto	de	vista	ambiental,	quais	são	as	vantagens	relativas	ao	uso	de	cada	um	desses	combustíveis?

p
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Testes e questões FaÇa	no	

CADER
NO

Enem

	 1.	
Sobradinho

O homem chega, já desfaz a natureza
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que
dizia que o Sertão ia alagar.

adaptado	de:	SÁ	E	guarabYra.	Disco	Pirão de peixe com 
pimenta.	Som	Livre,	1977.

o	 trecho	 da	 música	 faz	 referência	 a	 uma	 importante	
obra	na	região	do	rio	São	Francisco.	uma	consequên-
cia	socioespacial	dessa	construção	foi:	

a)	 a	migração	forçada	da	população	ribeirinha.

b)	 o	rebaixamento	do	nível	do	lençol	freático	local.

c)	 a	preservação	da	memória	histórica	da	região.

d)	 a	ampliação	das	áreas	de	clima	árido.

e)	 a	redução	das	áreas	de	agricultura	irrigada.

	 2.	No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estra-
da de Ferro Carajás, pertencente e diretamente operada 
pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na região Norte 
do país, ligando o interior ao principal porto da região, em 
São Luís. Por seus aproximadamente 900 quilômetros de 
linha passam, hoje, 5 353 vagões e 100 locomotivas.

adaptado	de:	<www.transportes.gov.br>.	acesso	em:	27	jul.	2010.	

a	ferrovia	em	questão	é	de	extrema	importância	para	a	
logística	do	setor	primário	da	economia	brasileira,	em	
especial	para	porções	dos	estados	do	Pará	e	maranhão.
um	argumento	que	destaca	a	importância	estratégica	
dessa	porção	do	território	é	a:

a)	 produção	de	energia	para	as	principais	áreas	indus-
triais	do	país.

b)	 produção	sustentável	de	recursos	minerais	não	me-
tálicos.

c)	 capacidade	de	produção	de	minerais	metálicos.

d)	 logística	de	importação	de	matérias-primas	industriais.

e)	 produção	de	recursos	minerais	energéticos.

	 3.	A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio 
Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina 
será a terceira maior do mundo e a maior totalmente bra-
sileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios 
do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e fl e-
chas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas 
de uma região que será inundada pelas águas da usina.

adaptado	de:	baCoCCina,	D.;	quEiroZ,	g.;	borgES,	r.	Fim	
do	leilão,	começo	da	confusão.	Istoé Dinheiro.	São	Paulo:	

três,	ano	13,	n.	655,	28	abr.	2010.

os	impasses,	resistências	e	desafi	os	associados	à	cons-
trução	da	usina	Hidrelétrica	de	belo	monte	estão	rela-
cionados:

a)	 ao	potencial	hidrelétrico	dos	rios	no	norte	e	nordes-
te	quando	comparados	às	bacias	hidrográfi	cas	das	
regiões	Sul,	Sudeste	e	Centro-oeste	do	país.

b)	 à	necessidade	de	equilibrar	e	compatibilizar	o	inves-
timento	no	crescimento	do	país	com	os	esforços	para	
a	conservação	ambiental.

c)	 à	grande	quantidade	de	recursos	disponíveis	para	as	
obras	e	à	escassez	dos	recursos	direcionados	para	o	
pagamento	pela	desapropriação	das	terras.

d)	 ao	direito	histórico	dos	indígenas	à	posse	dessas	ter-
ras	e	à	ausência	de	reconhecimento	desse	direito	por	
parte	das	empreiteiras.

e)	 ao	aproveitamento	da	mão	de	obra	especializada	dis-
ponível	na	região	norte	e	o	interesse	das	construto-
ras	na	vinda	de	profi	ssionais	do	Sudeste	do	país.

	 4.	A Idade da Pedra chegou ao fi m, não porque faltassem pe-
dras; a era do petróleo chegará igualmente ao fi m, mas 
não por falta de petróleo.

Xeque	Yamani,	ex-ministro	do	Petróleo	da	arábia	Saudita.	O 
Estado de S. Paulo,	São	Paulo,	20	ago.	2001.

Considerando	as	características	que	envolvem	a	utiliza-
ção	das	matérias-primas	citadas	no	texto	em	diferentes	
contextos	histórico-geográfi	cos,	é	correto	afi	rmar	que,	
de	acordo	com	o	autor,	a	exemplo	do	que	aconteceu	na	
idade	da	Pedra,	o	fi	m	da	era	do	petróleo	estaria	rela-
cionado:

a)	 à	redução	e	esgotamento	das	reservas	de	petróleo.

b)	 ao	desenvolvimento	tecnológico	e	à	utilização	de	no-
vas	fontes	de	energia.

c)	 ao	desenvolvimento	dos	transportes	e	consequente	
aumento	do	consumo	de	energia.

d)	 ao	excesso	de	produção	e	consequente	desvaloriza-
ção	do	barril	de	petróleo.

e)	 à	diminuição	das	ações	humanas	sobre	o	meio	am-
biente.

	 5.	no	ciclo	da	água,	usado	para	produzir	eletricidade,	a	
água	de	lagos	e	oceanos,	irradiada	pelo	Sol,	evapora-
-se,	dando	origem	a	nuvens,	e	se	precipita	como	chu-
va.	 É	 então	 represada,	 corre	 de	 alto	 a	 baixo	 e	 move	
turbinas	de	uma	usina,	acionando	geradores.	a	eletri-
cidade	produzida	é	transmitida	através	de	cabos	e	fios	
e	é	utilizada	em	motores	e	outros	aparelhos	elétricos.	
assim,	 para	 que	 o	 ciclo	 seja	 aproveitado	 na	 geração	
de	 energia	 elétrica,	 constrói-se	 uma	 barragem	 para	
represar	a	água.

Entre	os	possíveis	impactos	ambientais	causados	por	
essa	construção,	devem	ser	destacados:

a)	 aumento	do	nível	dos	oceanos	e	chuva	ácida.
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b)	 chuva	ácida	e	efeito	estufa.

c)	 alagamentos	e	intensificação	do	efeito	estufa.

d)	 alagamentos	e	desequilíbrio	da	fauna	e	da	flora.

e)	 alteração	do	curso	natural	dos	rios	e	poluição	atmos-
férica.

	 6.	a	Lei	Federal	n.	11.097/2005	dispõe	sobre	a	introdução	
do	biodiesel	na	matriz	energética	brasileira	e	fixa	em	5%,	
em	volume,	o	percentual	mínimo	obrigatório	a	ser	adi-
cionado	ao	óleo	diesel	vendido	ao	consumidor.	De	acordo	
com	essa	lei,	biocombustível	é	“derivado	de	biomassa	re-
novável	para	uso	em	motores	a	combustão	interna	com	
ignição	por	compressão	ou,	conforme	regulamento,	para	
geração	 de	 outro	 tipo	 de	 energia	 que	 possa	 substituir	
parcial	ou	totalmente	combustíveis	de	origem	fóssil”.

a	introdução	de	biocombustíveis	na	matriz	energética	
brasileira:

a)	 colabora	na	redução	dos	efeitos	da	degradação	am-
biental	global	produzida	pelo	uso	de	combustíveis	
fósseis,	como	os	derivados	do	petróleo.

b)	 provoca	uma	redução	de	5%	na	quantidade	de	carbo-
no	emitido	pelos	veículos	automotores	e	colabora	no	
controle	do	desmatamento.

c)	 incentiva	o	setor	econômico	brasileiro	a	se	adaptar	
ao	uso	de	uma	fonte	de	energia	derivada	de	uma	bio-
massa	inesgotável.

d)	 aponta	para	pequena	possibilidade	de	expansão	do	
uso	de	biocombustíveis,	fixado,	por	lei,	em	5%	do	
consumo	de	derivados	do	petróleo.

e)	 diversifica	o	uso	de	fontes	alternativas	de	energia	
que	reduzem	os	impactos	da	produção	do	etanol	por	
meio	da	monocultura	da	cana-de-açúcar.

	 7.	O potencial brasileiro para gerar energia a partir da bio-

massa não se limita a uma ampliação do Proálcool. O país 

pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande va-

riedade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade  

das florestas tropicais plantadas. Além da produção de ce- 

lulose, a utilização da biomassa permite a geração de 

energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, car-

vão vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento 

e baixo custo.

Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por 

terras impróprias para a agricultura, mas aptas à ex-

ploração florestal. A utilização de metade dessa área, 

ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de 

florestas energéticas, permitiria produção sustentada do 

equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por 

ano, mais que o dobro do que produz a Arábia Saudita 

atualmente.

adaptado	de:	ViDaL,	José	Walter	bautista.	Desafios 

internacionais para o século XXI.	Seminário	da	Comissão	de	
relações	Exteriores	e	de	Defesa	nacional	da	Câmara	dos	

Deputados,	ago.	2002.

Para	o	brasil,	as	vantagens	da	produção	de	energia	a	
partir	da	biomassa	incluem:

a)	 implantação	de	florestas	energéticas	em	todas	as	
regiões	brasileiras	com	igual	custo	ambiental	e	eco-
nômico.

b)	 substituição	integral,	por	biodiesel,	de	todos	os	com-
bustíveis	fósseis	derivados	do	petróleo.

c)	 formação	de	florestas	energéticas	em	terras	impró-
prias	para	a	agricultura.

d)	 importação	de	biodiesel	de	países	tropicais,	em	que	a	
produtividade	das	florestas	seja	mais	alta.

e)	 regeneração	das	florestas	nativas	em	biomas	modi-
ficados	pelo	homem,	como	o	Cerrado	e	a	mata	atlân-
tica.

	 8.	o	setor	residencial	brasileiro	é,	depois	da	indústria,	o	
que	mais	consome	energia	elétrica.	a	participação	do	
setor	residencial	no	consumo	total	de	energia	cresceu	
de	 forma	 bastante	 acelerada	 nos	 últimos	 anos.	 Esse	
crescimento	pode	ser	explicado:

i.	 pelo	processo	de	urbanização	no	país,	com	a	migra-
ção	da	população	rural	para	as	cidades.

ii.	 pela	 busca	 por	 melhor	 qualidade	 de	 vida	 com	 a	
maior	utilização	de	sistemas	de	refrigeração,	ilumi-
nação	e	aquecimento.

iii.	pela	substituição	de	determinadas	fontes	de	ener-
gia	–	a	lenha,	por	exemplo	–	pela	energia	elétrica.

Dentre	as	explicações	apresentadas:

a)	 apenas	iii	é	correta.

b)	 apenas	i	e	ii	são	corretas.

c)	 apenas	i	e	iii	são	corretas.

d)	 apenas	ii	e	iii	são	corretas.

e)	 i,	ii	e	iii	são	corretas.

	 9.	A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derre-

tido da Terra, onde as temperaturas atingem 4 000 ºC. 

Essa energia é primeiramente produzida pela decompo-

sição de materiais radiativos dentro do planeta. Em fon-

tes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório 

subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor e fica sub-

metida a altas pressões, podendo atingir temperaturas 

de até 370 ºC sem entrar em ebulição. Ao ser liberada 

na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se 

resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços 

geotérmicos é separado da água e é utilizado no fun-

cionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água 

quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em 

usinas de dessalinização.

adaptado	de:	HinriCHS,	roger	a.;	KLEinbaCH,	merlin. 

Energia e meio ambiente. Ed.	abDr.

Depreende-se	 das	 informações	 acima	 que	 as	 usinas	
geotérmicas:

a)	 utilizam	a	mesma	fonte	primária	de	energia	que	as	
usinas	nucleares,	sendo,	portanto,	semelhantes	os	
riscos	decorrentes	de	ambas.

b)	 funcionam	com	base	na	conversão	de	energia	poten-
cial	gravitacional	em	energia	térmica.

c)	 podem	aproveitar	a	energia	química	transformada	
em	térmica	no	processo	de	dessalinização.

d)	 assemelham-se	às	usinas	nucleares	no	que	diz	res-
peito	à	conversão	de	energia	térmica	em	cinética	e,	
depois,	em	elétrica.
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e)	 transformam	inicialmente	a	energia	solar	em	ener-
gia	cinética	e,	depois,	em	energia	térmica.

Questões de vestibulares

	 1.	(UFRJ)	 a	 energia	 eólica	 tem	 aumentado	 sua	 partici-
pação	entre	as	alternativas	não	poluentes	de	geração	
energética.	uma	das	zonas	preferenciais	para	o	apro-
veitamento	da	energia	eólica	são	as	áreas	costeiras.	

Explique	a	 razão	do	elevado	potencial	de	geração	de	
energia	eólica	na	interface	oceano-continente.	

	 2.	(Unicamp-SP)	observe,	na	figura	a	seguir,	o	perfil	es-
quemático	da	costa	brasileira	e	responda	às	questões:

Legenda:

Plataforma Continental
Nível do mar

Camada de Sal

Sedimentos Clásticos (areia, silte e argila)

Rochas Vulcânicas

Rochas do Embasamento Cristalino

Adaptado de: <http://www.ibp.org.br>

a)	 Em	termos	de	composição	rochosa,	como	se	diferen-
cia	uma	ilha	situada	na	plataforma	continental	de	
uma	ilha	oceânica?

b)	 recentemente	significativas	reservas	de	petróleo	foram	
encontradas	na	plataforma	continental	brasileira,	na	de-
nominada	bacia	de	Santos.	Esse	petróleo	foi	formado,	
em	parte,	em	ambiente	de	águas	doces	e	existem	reser-
vatórios	muito	similares	na	África.	Explique	esses	fatos.	

	 3.	(Fuvest-SP) o	biodiesel	é	um	combustível	biodegradá-
vel,	derivado	basicamente	de	diversas	fontes	vegetais,	
e	que	pode	substituir	total	ou	parcialmente	o	diesel	de	
petróleo	em	vários	tipos	de	motores.

a)	 Dê	exemplo	de	duas	fontes	utilizadas	na	produção	do	
biodiesel.

b)	 Explique	por	que	o	biodiesel	tem	sido	considerado	
uma	alternativa	econômica	e	ambientalmente	viável	
para	o	brasil.

Testes de vestibulares

	 1.	(Fuvest-SP)	 grandes	 lagos	 artificiais	 de	 barragens,	
como	o	nasser,	no	rio	nilo,	o	three	gorges,	na	Chi-
na,	e	o	de	 itaipu,	no	brasil,	 resultantes	do	 represa-
mento	 de	 rios,	 estão	 entre	 as	 obras	 de	 engenharia	
espalhadas	pelo	mundo,	com	importantes	efeitos	so-
cioambientais.	acerca	dos	efeitos	socioambientais	de	
grandes	lagos	de	barragens,	considere	as	afirmações	
abaixo.

i.	 Enquanto	 no	 passado	 grandes	 lagos	 de	 barragem	
res	tringiam-se	 a	 áreas	 de	 planície,	 atualmente,	
graças	a	progressos	tecnológicos,	situam-se,	inva-
riavelmente,	em	regiões	planálticas,	com	significa-
tivos	desníveis	topográficos.

ii.	 a	abertura	das	comportas	que	represam	as	águas	
dos	lagos	de	barragens	impede	a	ocorrência	de	pro-
cessos	de	sedimentação,	assim	como	provoca	gran-
des	enchentes	a	montante.

iii.	Frequentes	desalojamentos	de	pessoas	para	a	im-
plantação	de	lagos	de	barragens	levaram	ao	surgi-
mento,	no	brasil,	do	movimento	dos	atingidos	por	
barragens	–	mab.

iV.	Por	se	constituírem	como	extensos	e,	muitas	vezes,	
profundos	reservatórios	de	água,	grandes	lagos	de	
barragens	 provocam	 alterações	 microclimáticas	
nas	suas	proximidades.

Está	correto	o	que	se	afirma	em

a)	 i	e	ii,	apenas.

b)	 i,	ii	e	iii,	apenas.

c)	 ii,	iii	e	iV,	apenas.

d)	 iii	e	iV,	apenas.

e)	 i,	ii,	iii	e	iV.

	 2.	(UFPB)	os	recursos	energéticos	utilizados	atualmente	
podem	ser	classificados	de	várias	formas,	sendo	usual	
a	 distinção	 baseada	 na	 possibilidade	 de	 renovação	
desses	recursos	(renováveis	e	não	renováveis),	numa	
escala	de	tempo	compatível	com	a	expectativa	de	vida	
do	ser	humano.

Considerando	o	exposto	e	o	conhecimento	sobre	o	tema	
abordado,	é	correto	afirmar:	

a)	 o	petróleo	é	uma	fonte	de	energia	renovável,	pois	no-
vas	descobertas,	a	exemplo	do	petróleo	extraído	do	
pré-sal,	comprovam	que	é	um	recurso	permanente	e	
inesgotável.			
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b)	 o	carvão	mineral	é	uma	fonte	de	energia	renovável,	pois	a	utilização	de	lenha	para	sua	produção	pode	ser	suprida	
através	de	projetos	de	reflorestamento.			

c)	 o	gás	natural	é	uma	fonte	de	energia	renovável,	pois	é	produzido	concomitantemente	ao	petróleo,	através	de	proces-
sos	geológicos	de	duração	reduzida,	semelhantes	à	escala	de	tempo	humana.			

d)	 a	biomassa	é	uma	fonte	de	energia	renovável,	pois	é	produzida	a	partir	do	refino	do	petróleo,	que	é	um	recurso	não	
renovável,	mas	pode	ser	reciclado.			

e)	 a	energia	eólica	é	uma	fonte	de	energia	renovável,	pois	é	produzida	a	partir	do	movimento	do	ar,	o	que	a	torna	inesgo-
tável.

	 3.	(FGV-RJ)	o	gráfico	abaixo	revela	as	mudanças	ocorridas	na	matriz	energética	mundial	entre	1973	e	2006.	observe-o.
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Carvão Gás natural Biomassa Nuclear Hidráulica Outras

5

15

25

35

45

IEA, 2008.

Sobre	as	causas	e	as	consequências	dessas	mudanças,	assinale	a	alternativa	correta:	

a)	 o	aumento	da	participação	do	carvão	resultou	do	esforço	de	substituição	do	petróleo	por	alternativas	menos	poluentes.			

b)	 o	recuo	da	biomassa	resultou	da	crise	do	setor	de	biocombustível,	que	afetou	sobretudo	o	brasil	e	os	Estados	unidos.			

c)	 a	queda	da	participação	da	energia	hidráulica	na	matriz	energética	global	reflete	a	escassez	de	novos	investimentos	
na	geração	dessa	forma	de	energia,	cujo	potencial	já	está	praticamente	esgotado	em	todas	as	regiões	do	mundo.			

d)	 apesar	do	aumento	significativo	na	matriz	energética	global,	a	geração	de	energia	nuclear	permanece	fortemente	
concentrada	nos	países	desenvolvidos.			

e)	 o	aumento	da	participação	do	gás	natural	reflete	o	aumento	da	proporção	da	energia	global	consumida	pela	China,	
detentora	das	maiores	reservas	mundiais	desse	combustível.			

Uso de fontes renováveis de energia (2005)

Percentual

de energias

renováveis no total

de energia primária

disponível

menos de 3

de 3 a 10

de 10 a 30

mais de 30

sem dados

Adaptado de: ATLAS geográfico escolar: ensino fundamental do 6o ao 9o ano. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

	 4.	(Uerj)

o	 uso	 de	 fontes	 renová-
veis	de	energia	passou	a	
ser	 encarado	 como	 fun-
damental	 para	 a	 supe-
ração	 das	 contradições	
ecológicas	 do	 modelo	
econômico	atual.	as	fon-
tes	 renováveis	 que	 mais	
contribuem	 para	 o	 per-
centual	verificado	na	ma-
triz	 energética	 brasileira	
são:	

a)	 solar	e	eólica.

b)	 biomassa	e	solar.

c)	 eólica	e	hidráulica.

d)	 hidráulica	e	biomassa.
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	 5.	(Unicamp-SP)	Conside-
rando	 a	 geopolítica	 do	
petróleo	 e	 os	 dados	 da	
figura	 abaixo,	 em	 que	
se	 observam	 os	 gran-
des	 fluxos	 de	 importa-
ção	e	exportação	desse	
recurso	 energético	 de	
origem	 mineral,	 pode-	
-se	afirmar	que:

a)	 a	 porção	 do	 globo	
que	 mais	 importa	
petróleo	é	o	oriente	
médio,	região	caren-
te	deste	recurso.			

b)	 o	 Japão	 consome	
petróleo	 principal-
mente	da	rússia,	em	
função	 da	 proximi-
dade	geográfica.			

c)	 a	Europa	é	importante	exportadora	de	petróleo	em	função	da	grande	quantidade	de	países	produtores.			

d)	 a	Venezuela	é	um	importante	exportador	de	petróleo	para	os	Eua.			

Adaptado de: Lacoste, Yves. Geopolítica: La larga história del presente. Madrid: Editorial Sintesis, 2008.

	 6.	(Fuvest-SP)	a	representação	gráfica	ao	 lado	diz	
respeito	à	oferta	 interna	de	energia,	por	 tipo	de	
fonte,	em	quatro	países.

as	fontes	de	energia	1,	2 e	3 estão	corretamente	
identificadas	em:

1 2 3

a) petróleo nuclear gás natural

b) gás natural carvão mineral fontes renováveis

c) fontes renováveis nuclear carvão mineral

d) petróleo gás natural nuclear

e) carvão mineral petróleo fontes renováveis

Oferta interna de energia por tipo de fonte

Dados de 2007,
em %

BRASIL

EUA

1

7,6% 5,8%

5%

12,3%
3%

5,6%

41,4%

48,3%

19,0%

24,4%

2 3 Outras
fontes

CHINA

ÍNDIA

Nota: Os dados utilizados para o cálculo das porcentagens são
          baseados em tEP (toneladas equivalente de petróleo).

45,2%

23% 23,7%

40,8%

65,7%

29,2%

Adaptado de: O Estado de S. Paulo, 1o/09/2010.

	 7.	(IFSP)	 Fala-se	 muito	 atualmente	 em	 geração	
de	 energias	 alternativas	 para	 combater	 a	 crise	
ambiental	 planetária.	 buscam-se	 então	 ener-
gias	“limpas”,	isto	é,	energias	renováveis,	menos	
poluidoras	e	menos	geradoras	de	impactos	socioam-
bientais.

Dentre	essas	energias	alternativas	consideradas	mais	
“limpas”	podem-se	considerar:	

a)	 petrolífera	e	geotérmica.			

b)	 eólica	e	termonuclear.			

c)	 hidroeletricidade	e	carvão	vegetal.			

d)	 gás	natural	e	carvão	mineral.			

e)	 solar	e	maremotriz	(ondas	do	mar).			

	 8.	(Aman-RJ)	assinale	a	alternativa	que	ordena,	de	forma	
decrescente,	a	participação	de	cada	uma	das	fontes	de	
energia	em	relação	ao	total	consumido	no	mundo.	

a)	 nuclear	e	carvão.			

b)	 Hidrelétrica	e	gás	natural.			

c)	 gás	natural	e	petróleo.			

d)	 Hidrelétrica	e	petróleo.			

e)	 Petróleo	e	carvão.			
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	 9.	(UFPE) Espalhadas do Espírito Santo a Santa Catarina, 
reservas de petróleo na área chamada de pré-sal prome-
tem dar novo sentido à estrofe do Hino Nacional “deitado 
eternamente em berço esplêndido.”

Zero Hora,	Porto	alegre,	20	abr.	2008.

acerca	do	tema,	que	envolve	as	descobertas	petrolífe-
ras	a	grandes	profundidades,	é	correto	afirmar	que	o	
petróleo	é	um(a):

a)	 Substância	que	no	brasil	é	encontrada	principal-
mente	em	escudos	cristalinos	oceânicos,	formada	
pela	deposição	de	restos	animais	e	vegetais	em	am-
bientes	planctônicos.

b)	 Hidrocarboneto	fóssil	de	origem	orgânica,	encontra-
do	em	bacias	sedimentares,	explorado	no	brasil	
principalmente	em	solo	marítimo	por	meio	de	plata-
formas,	e	está	em	risco	de	escassez	no	mundo.

c)	 Substância	oleosa	constituída	basicamente	por	uma	
combinação	de	carbono	e	hidrogênio	encontrada	em	
escudos	cristalinos,	cuja	descoberta,	no	brasil,	tor-
nou	desnecessária	a	importação.

d)	 recurso	energético	renovável	utilizado	como	instru-
mento	de	influência	política	global	e	especulação	fi-
nanceira;	sua	descoberta	elevou	o	brasil,	em	curto	
prazo,	ao	grupo	de	elite	dos	produtores	de	petróleo.

e)	 Substância	que,	juntamente	com	seus	derivados,	
possui	uso	isento	de	riscos	ambientais;	sua	tecnolo-
gia	de	exploração,	desenvolvida	pela	PEtrobraS,	
coloca	o	brasil	como	membro	da	oPEP.

10.	(UFF-RJ)
Lideranças indígenas denunciam construção de re-

presas na bacia Amazônica

Lideranças indígenas denunciaram, em Londres, os efei-
tos negativos da possível construção de três represas na 
Bacia do Amazonas: as hidrelétricas do Rio Madeira e 
Belo Monte, no Brasil, e a hidrelétrica de Paquitzapango, 
no Peru. As três represas, segundo as lideranças, irão 
prejudicar as comunidades indígenas na região, além de 
causar um desequilíbrio ambiental nos ecossistemas lo-
cais. Segundo Yakarepi, representante de uma tribo do 
Pará, “não existem garantias que assegurem a proteção 
dos direitos humanos das tribos”.

Postado	em:	2/3/2011	no	Portal	EcoDesenvolvimento.
organizado	pela	redação	do	sítio	eletrônico.	adaptado	

de:	<www.ecodesenvolvimento.org.br/posts/2011/
fevereiro/lideres-indigenas-denunciam-construcao-de-

represas#ixzz1X8oeFapb>.	acesso	em:	5	jul.	2011.

Belo Monte e a questão do desenvolvimento 
hidrelétrico sustentável

A Usina Hidrelétrica Belo Monte, com obras no Rio Xingu, 
Pará, é vista por alguns setores técnicos como um exem-
plo contundente da possibilidade de se obter energia 
farta proveniente de hidrelétricas e, ao mesmo tempo, 
oferecer garantias aos direitos das populações tradicio-
nais e respeito ao meio ambiente. Segundo Marcelo Cor-
rêa, diretor-presidente da Neoenergia S. A., “não se pode 
desprezar o potencial hidráulico do Brasil, com cerca de 
260 mil MW, dos quais 40,5% estão localizados na nova 
fronteira hidroenergética brasileira, a Bacia Hidrográfica 
do Amazonas”.

adaptado	de:	Homepage da	norte	Energia	S.a.,	
responsável	pela	construção	de	belo	monte.	

Disponível	em:	<http://pt.norteenergiasa.com.br/2011/07/15/
belo-monte-desenvolvimenio-hidreletrico-sustentavel/>.	

acesso	em:	5	jul.	2011.	

o	governo	brasileiro	planeja	construir	cerca	de	60	repre-
sas	na	região	amazônica,	mas	o	tema	provoca	opiniões	
diferentes	 em	 setores	 da	 sociedade.	 uma	 explicação	
fundamental	 para	 as	 diferenças	 de	 opinião	 apontadas	
encontra-se	em:	

a)	 capacidade	tecnológica	e	financeira	desigual	entre	
os	atores	sociais.			

b)	 interesses	divergentes	relativos	ao	modo	de	ocupar	
o	espaço	regional.			

c)	 contradição	persistente	entre	populações	tradicio-
nais	e	ecologistas.			

d)	 pressão	crescente	de	outros	países	para	o	uso	de	re-
cursos	naturais.			

e)	 disparidade	cultural	intensa	entre	as	sociedades	in-
dígena	e	branca.			

11.	(UFPB)	 a	 seleção	 dos	 locais	 para	 implementação	 de	
usinas	 hidrelétricas	 leva	 em	 consideração,	 entre	 ou-
tros	fatores,	a	demanda	por	energia	e	a	topografia	do	
relevo	da	região.

Considerando	o	exposto	e	a	literatura	sobre	a	produ-
ção	 de	 energia	 hidrelétrica	 no	 brasil,	 identifique	 as	
afirmativas	corretas:	

(	 	)	 a	bacia	hidrográfica	do	rio	amazonas,	apesar	da	
enorme	malha	hidrográfica,	sofre	restrições	à	im-
plantação	de	usinas	hidrelétricas,	devido	às	suas	
características	topográficas,	as	quais	exigem	o	ala-
gamento	de	extensas	áreas	florestadas.		

(	 	)	 a	bacia	hidrográfica	do	rio	uruguai	apresenta	o	
maior	potencial	hidrelétrico	do	país,	porém	não	é	
aproveitada	em	toda	a	sua	potencialidade,	tendo	em	
vista	as	dificuldades	naturais	(relevo	plano)	e	econô-
micas	(baixo	índice	de	desenvolvimento)	da	região.		

(	 	)	 a	bacia	hidrográfica	do	rio	Paraná	é	a	que	apresen-
ta	o	maior	potencial	hidrelétrico	em	operação	no	
país,	tendo	em	vista	as	condições	naturais	e	econô-
micas	da	região.		

(	 	)	 a	bacia	hidrográfica	do	rio	São	Francisco	apresenta	
alto	potencial	hidrelétrico	aproveitado,	pois	seu	re-
levo	propicia	a	construção	de	usinas	hidrelétricas	e	
há	significativa	demanda	de	energia	no	nordeste.		

(	 	)	 a	bacia	hidrográfica	do	rio	tocantins	apresenta	
grande	potencial	hidrelétrico	instalado,	pois	possui	
rios	caudalosos	que	percorrem	extensas	planícies	
e	sua	região	apresenta	grande	demanda	de	ener-
gia,	devido	ao	seu	parque	industrial.		

12.	(Unimontes-MG)	O acidente em Fukushima reaviva o trau-
ma nuclear no Japão e leva o mundo a debater se essa fon-
te de energia é realmente segura e imprescindível. Países 
cancelam ou reavaliam seus planos atômicos.

Veja.	São	Paulo:	abril,	23	mar.	2011.

Considerando	o	 texto	e	seus	conhecimentos	referen-
tes	à	produção,	uso	e	consumo	da	energia	nuclear,	é	
incorreto afirmar:	
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a)	 a	alta	do	petróleo	é	um	fator	favorável	para	que	haja	
investimentos	em	energia	nuclear,	considerando	o	
custo-benefício.			

b)	 o	acidente	de	Chernobyl	assim	como	o	de	Fukushima	
desencadeiam	movimentos	sociais	antienergia	nuclear.			

c)	 a	produção	de	energia	nuclear	torna-se	uma	medida	viá-
vel	para	os	países	com	limitação	de	potencial	hidrelétrico.			

d)	 a	produção	de	energia	nuclear	brasileira	é	sabida-
mente	eficiente	por	sua	origem	em	tecnologia	alemã,	
com	altos	padrões	de	exigência	para	o	funcionamento.			

13.	(PUC-RJ) Em	relação	à	charge	apresentada,	marque	a	
única	resposta	inCorrEta	com	relação	à	temática	do	
BIODIESEL.

a)	 a	produção	das	matérias-primas	(etanol	e	óleo	de	
soja)	importantes	para	a	geração	de	biodiesel	é	uma	
tradição	na	economia	brasileira.	tal	fato	expõe,	in-
ternacionalmente,	o	país	e	o	coloca	como	carro-che-
fe	na	discussão	geopolítica	em	torno	dos	caminhos	a	
serem	tomados	pelos	investidores	mundiais,	a	partir	
da	possível	substituição	dos	combustíveis	fósseis	
pelos	que	geram	“energias	limpas”.

b)	 Devido	à	extensão	territorial	do	brasil	e	à	existência	
de	áreas	de	fronteiras	agrícolas,	ainda	há	possibili-
dades	de	incorporação	de	novos	espaços	produtivos,	
em	larga	escala,	para	o	cultivo	de	matérias-primas	
voltadas	para	a	geração	de	biodiesel,	o	que	gera	forte	
interesse	internacional.

c)	 a	geopolítica	energética	do	mundo	mudou,	no	século	
XXi,	com	a	adoção,	pelas	potências	centrais	e	emer-
gentes,	do	discurso	ambiental	nos	seus	projetos	de	
gestão.	Segundo	elas,	o	cultivo	agrícola	voltado	para	a	
geração	de	biodiesel	é	uma	necessidade	para	as	agen-
das	de	proteção	ambiental	no	mundo,	que	precisa	de	
“combustíveis	limpos”,	o	que	torna	o	brasil	um	impor-
tante	país	para	a	produção	e	exportação	de	biodiesel.

d)	 o	brasil,	com	muita	tradição	na	produção	e	uso	de	
biodiesel	em	escala	industrial,	faz	com	que	“os	olhos	
do	mundo”	se	voltem	para	si	devido	à	possibilidade	
de	substituição,	com	intuito	de	modernização	rural,	
dos	cultivos	voltados	para	a	alimentação	básica	por	
outros	destinados	à	geração	de	biocombustíveis.

e)	 a	importância	geopolítica	do	brasil	foi	revigorada,	
desde	o	início	deste	século,	devido	à	redescoberta	do	
potencial	do	país	em	fornecer,	na	atualidade,	aos	mer-
cados	internacionais,	matérias-primas	geradoras	do	
biodiesel	(óleos	e	gorduras),	que	são	mais	baratas		
do	que	o	preço	do	barril	de	petróleo	e	seus	derivados.

14.	(UFPE)	as	hidrelétricas	têm	desempenhado	um	papel	
destacado	no	processo	de	desenvolvimento	econômico	
do	 brasil.	 no	 entanto,	 na	 fase	 de	 construção,	 as	 hi-
drelétricas	causam	diversos	impactos	diretos	ao	meio	
ambiente,	tais	como:
1.		esvaziamento	 demográfico	 com	 forte	 emigração	

urbana.
2.		possível	alteração	do	trajeto	do	rio	nas	proximidades	

da	obra.
3.		desmatamento	para	construção	de	estradas.
4.		terraplanagem	para	a	instalação	de	obras	de	apoio.
5.		grandes	mudanças	climáticas	regionais.
Estão	corretas	apenas:
a)	 1	e	5.		 b)	 2	e	4.	 c)	 3	e	5.	 d)	 1	e	2.	 e)	 2,	3	e	4.

15.	(UEL-PR)	Considere	as	afirmativas	abaixo:
i.		o	cinturão	carbonífero	do	brasil	está	localizado	na	

região	Sul,	na	parte	oriental	da	bacia	do	Paraná.
ii.		no	brasil,	a	obtenção	do	carvão	metalúrgico	a	par-

tir	do	carvão	mineral	é	suficiente	para	abastecer	as	
usinas	siderúrgicas	do	país.

iii.		o	carvão	mineral	é	uma	fonte	de	energia	pouco	ex-
pressiva	no	brasil.

assinale	a	alternativa	correta:
a)		apenas	as	afirmativas	i	e	iii	são	verdadeiras.

b)		apenas	a	afirmativa	ii	é	verdadeira.

c)		apenas	as	afirmativas	ii	e	iii	são	verdadeiras.

d)		nenhuma	afirmativa	é	verdadeira.

e)		todas	as	afirmativas	são	verdadeiras.

16.	(UEL-PR)	a	política	estadunidense	de	estímulo	à	pro-
dução	de	etanol	está	vinculada:

a)		não	apenas	à	procura	de	combustíveis	alternativos,	
dos	quais	o	etanol	é	um	exemplo,	mas	também	a	
transformações	no	processo	produtivo,	benefician-
do,	assim,	a	proteção	de	reservas	florestais	de	países	
em	desenvolvimento.

b)		à	busca	de	transformações	culturais	e	políticas,	de	
modo	a	promover	uma	verdadeira	“revolução	verde”,	
com	mudanças	permanentes	de	padrões	e	hábitos	
de	produção,	distribuição,	circulação	e	consumo	de	
alimentos	industrializados.

c)		à	lógica	de	mercado,	segundo	a	qual	o	cultivo	de	pro-
dutos	agrícolas	é	direcionado	para	a	fabricação	de	
biocombustíveis,	mais	lucrativos,	o	que	gera	escas-
sez	e	elevação	dos	preços	dos	alimentos.

d)		à	procura	de	combustíveis	alternativos,	como	o	eta-
nol,	a	fim	de	potencializar	o	uso	da	terra,	gerando	
emprego,	renda	e	conjuntamente	a	expansão	da	pro-
dução	de	alimentos	para	um	mercado	em	constante	
processo	de	ampliação.

e)		a	mudanças	de	uma	cultura	consumista	para	uma	cul-
tura	preservacionista,	objetivando	a	manutenção	dos	
padrões	atuais	de	desenvolvimento	econômico	e	social	
e	a	preservação	dos	recursos	naturais	do	planeta.
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p	 Pessoas	e	comércio	ambulante	em	rua	da	cidade	de	Parintins	(aM),	em	2010,	durante	festival	de	folclore	realizado	anualmente.	
Nesse	festival	destaca-se	a	dança	do	bumba	meu	boi,	que	atrai	milhares	de	turistas	e	mistura	tradições	culturais	de	influência	
indígena,	portuguesa	e	árabe.

Palê Zuppani/Pulsar Imagens
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Características e crescimento 
da população mundial5

O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas 
– mas que elas vão sempre mudando. Afi nam ou desafi nam, verdade 

maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão.
João Guimarães Rosa (1908-1967), escritor brasileiro.

segundo o fundo de população das Nações unidas (unfpa), em 2012, nosso planeta era habitado por 

mais de 7 bilhões de pessoas, distribuídas de maneira desigual pelos países e regiões. observe no mapa que 

existem regiões com alta concentração de habitantes e outras em que a ocupação humana é muito esparsa.

Adaptado de: CHARLiER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 190.

atualmente, a dinâmica demográfi ca da população é muito desigual entre os países. Nas economias 

desenvolvidas o crescimento demográfi co é pequeno, sendo negativo em alguns casos; já nos países pobres 

e emergentes encontramos as mais variadas situações: há nações onde o elevado crescimento populacional 

compromete a busca do desenvolvimento sustentável, ao lado de outras onde a população tende a se estabili-

zar nas próximas décadas, como é o caso do brasil. estudaremos as teorias sobre o crescimento populacional 

e sua infl uência no desenvolvimento dos países. 

Neste capítulo estudaremos também alguns conceitos importantes para compreender o tema, como po-

pulação, povo, etnia e direitos humanos.

* A densidade demográfica corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Esse número, embora revele áreas de maior ou menor concentração populacional, mais ou menos 
povoadas, não revela as condições socioeconômicas e outros aspectos que permitiriam avaliar as condições de vida da população.
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a	PoPulação	MuNdial

Dos mais de 7 bilhões de habitantes que o plane-
ta abrigava em 2012, mais de 75% vivem em países 
pobres ou emergentes, cerca de 42% trabalham na 
agropecuária, silvicultura ou pesca e 774 milhões de 
pessoas (11,4%) com 15 anos de idade ou mais são 
analfabetas. Nos países desenvolvidos, 64% dos cida-
dãos têm acesso à internet, enquanto na América La-
tina e no Caribe esse número cai para 24%; no Sul e 
Sudeste Asiático o índice é 14%, e na África subsaaria-
na somente 4% da população tem acesso à rede mun-
dial de comunicação.

No entanto, muitos países tiveram um grande 
crescimento econômico e melhoraram a qualidade 
de vida de suas populações, durante a segunda me-
tade do século XX e início do século XXI. De acordo 

com o Banco Mundial, em 1990 cerca de 1,9 bilhão 
de pessoas vivia em condições de pobreza extrema 
(com menos de US$ 1,25 por dia), número que se re-
duziu para aproximadamente 1,3 bilhão em 2008, 
apesar do crescimento populacional do período 
(veja a tabela a seguir).

O grande crescimento econômico da China reti-
rou 507 milhões de pessoas da pobreza extrema, mas, 
nesse mesmo período, na África subsaariana houve 
aumento de 295 milhões para 415 milhões de pessoas 
nessas condições. Entretanto, como podemos obser-
var na tabela, na África subsaariana houve redução no 
percentual de pobreza extrema em relação ao total da 
população, entre 1990 e 2008, o que se explica pelas 
elevadas taxas de natalidade.

Número absoluto e relativo de pessoas viveNdo com meNos de us$ 1,25 por dia

região/país

1990 2008

Número de pobres (em 

milhões)

% sobre a população 
total da região/do país

Número de pobres (em 

milhões)

% sobre a população 
total da região/do país

Leste da Ásia e Pacífico 873 54,7 282 13,4

China 683 60,2 176 13,1

Europa e Ásia central 9 2,1 20 5,0

América Latina e Caribe 49 11,3 38 6,5

Oriente Médio e norte da África 10 4,3 14 4,2

Sul da Ásia 579 51,7 596 36,0

Índia 435 51,3 405 32,7

África subsaariana 295 57,6 415 47,5

total 1 816 42,0 1 289 22,4

WORLD development indicators 2012. Disponível em: <www.worldbank.org>. Acesso em: 13 dez. 2012.

As disparidades não são apenas essas. Em 2010, 
segundo o Unfpa, nos países desenvolvidos, a esperança 
de vida média era de 75 anos para os homens e 82 anos 
para as mulheres; na América Latina e Caribe, 72 e 78; e 
na África subsaariana, 54 e 56 anos; ou seja, uma diferen-
ça de mais de 21 anos para os homens e de 26 para as 
mulheres de média de vida entre os extremos. No entan-
to, se consideramos os países isoladamente, esses extre-
mos ficam mais evidentes: as mulheres do Japão viviam, 
em média, 87 anos e as de Guiné-Bissau, 50 anos.

Tais diferenças se explicam pela deficiência ou, 
muitas vezes, pela completa falta de acesso a água po-
tável, a uma alimentação adequada, a coleta e trata-
mento de esgoto, a educação de qualidade, a condi-
ções adequadas de habitação e, principalmente, a 
bons programas de saúde que atendam toda a popu-
lação, incluindo campanhas de vacinação, hospitais e 
maternidades de qualidade, entre outros.

Observe, na tabela a seguir, a esperança de vida 
ao nascer em países selecionados.
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esperaNça de vida ao Nascer – 2010-2015

país Homens mulheres país Homens mulheres

Japão 80 87 Arábia Saudita 73 76

Espanha 79 85 Brasil 71 77

Reino Unido 78 82 Egito 72 76

Estados Unidos 76 81 Haiti 61 64

México 75 80 Moçambique 50 52

Argentina 72 80 Guiné-Bissau 47 50

FUNDO DE POPULAçãO DAS NAçõES UNiDAS (UNFPA). Relatório sobre a situação da população mundial 2012. Disponível em: <www.unfpa.org.br>. Acesso em: 13 dez. 2012.

PoPulação,	Povo	e	etNia:	CoNCeitos	básiCos

População é o conjunto de pessoas que resi-

dem em determinada área, que pode ser um bairro, 

um município, um estado, um país ou até mesmo o 

planeta como um todo. Como se pode ver no gráfi-

co e no mapa a seguir, ela pode ser caracterizada 

segundo vários aspectos: por gênero (masculino e 

feminino), faixa etária ( jovens, adultos e idosos), 

religião, etnia, local de moradia (urbana ou rural) e 

atividade econômica (ativa ou inativa), entre ou-

tros. Além disso, as condições de vida e o compor-

tamento da população são retratados por meio de 

indicadores sociais: taxas de natalidade e mortali-

dade, expectativa de vida, índices de analfabetis-

mo, participação na renda, etc.

No Brasil, população e povo são conceitos que pos-

suem distinção jurídica. Como a população é o conjun-

to de todos os habitantes, ela engloba, por exemplo, es-

trangeiros residentes no país. Estes têm direitos assegu-

rados por tratados internacionais e na própria Constitui-

ção Federal, mas não são cidadãos e nem fazem parte do 

povo brasileiro. O artigo 1o, § 1o da Constituição Federal, 

expressa: “Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”. Desse modo, somente os 

brasileiros natos e os estrangeiros naturalizados que, de 

forma regulamentada, têm direitos e deveres de partici-

pação na vida política do país, constituem o povo brasi-

leiro, no sentido jurídico-político do termo.
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LE GRAND atlas encyclopedique du monde. Novara: instituto Geográfico de Agostini, 2011. p. 44-45.
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Adaptado de: CHARLiER, Jacques. (Dir.) Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 188.

Quando nos referimos à população de um país, 

por exemplo, também podemos considerar os concei-

tos de populoso e povoado, que envolvem, respectiva-

mente, a noção de população absoluta (número total 

de habitantes) e de população relativa (número de 

habitantes por quilômetro quadrado). Um país é consi-

derado populoso quando o número absoluto de habi-

tantes é alto. O Brasil é o quinto país mais populoso do 

planeta, com cerca de 194 milhões de habitantes (em 

agosto de 2012, segundo o IBGE), embora seja pouco 

povoado, pois possui aproximadamente 22 hab./km2.

Ao considerarmos a qualidade de vida da popu-

lação, os conceitos populoso e povoado devem ser 

interpretados com atenção. Um país não oferece me-

lhores ou piores condições de vida aos seus cidadãos 

simplesmente pelo fato de se apresentar pouco ou 

muito povoado. Os Países Baixos, apesar de terem ele-

vada população relativa (400 hab./km2), apresentam 

uma estrutura econômica e de serviços públicos que 

atende às necessidades dos seus cidadãos. Já o Brasil, 

com uma baixa população relativa, tem muitos pro-

blemas na área social por causa da carência de servi-

ços públicos de qualidade, de empregos com salários 

dignos, de habitações adequadas, etc. Nesse contexto, 

em última instância, o que conta é a análise das con-

dições de vida da população, e não apenas a análise 

dos números demográficos. Daí a importância de se 

considerar, além das condições socioeconômicas, o 

acesso aos direitos humanos universais estabeleci-

dos pela ONU.

Os direitOs humanOs universais

O texto da página seguinte, que trata da impor-

tância dos direitos humanos fundamentais, foi escrito, 

em 1998, pelo jurista Dalmo de Abreu Dallari, quando 

se comemoravam os cinquenta anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.
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p	 a	declaração	universal	dos	direitos	Humanos	foi	elaborada	
pela	oNu	em	1948.	Na	 foto,	de	2012,	mulheres	egípcias	
aguardam	 em	 fila	 para	 votar	 a	 nova	 Constituição,	 com	
ampliação	da	influência	das	regras	islâmicas	sobre	o	orde-
namento	jurídico	do	país.
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direitos humanos: noção e significado

Para entendermos com facilidade o que significam direitos hu-

manos, basta dizer que tais direitos correspondem às necessidades 

essenciais da pessoa humana. Trata-se daquelas necessidades que 

são iguais para todos os seres humanos e que devem ser atendidas 

para que a pessoa possa viver com a dignidade que deve ser assegu-

rada a todas as pessoas. Assim, por exemplo, a vida é um direito hu-

mano fundamental, porque sem ela a pessoa não existe. Então a 

preservação da vida é uma necessidade de todas as pessoas huma-

nas. Mas, observando como são e como vivem os seres humanos, 

vamos percebendo a existência de outras necessidades que são tam-

bém fundamentais, como a alimentação, a saúde, a moradia, a edu-

cação, e tantas outras coisas.

Pessoas com valor igual, mas indivíduos e 
culturas diferentes

Não é difícil reconhecer que todas as pessoas humanas têm  

aquelas necessidades e por esse motivo, como todas são iguais – uma 

não vale mais do que a outra, uma não vale menos do que a outra –,  

reconhecemos também que todos devem ter a possibilidade de satis-

fazer aquelas necessidades.

Um ponto deve ficar claro, desde logo: a afirmação da igualdade de 

todos os seres humanos não quer dizer igualdade física nem intelectual 

nem psicológica. Cada pessoa humana tem sua individualidade, sua 

personalidade, seu modo próprio de ver e de sentir as coisas. Assim, 

também os grupos sociais têm sua cultura própria, que é resultado de 

condições naturais e sociais. Um grupo humano que sempre viveu per-

to do mar será diferente daquele que vive, tradicionalmente, na mata, na 

montanha ou numa região de planícies. Do mesmo modo, os costumes 

e as relações sociais da população de uma grande metrópole não serão 

os mesmos da população de uma cidadezinha pobre do interior, distan-

te e isolada dos grandes centros. Da mesma forma, ainda, a cultura de 

uma população predominantemente católica será diferente da cultura 

de uma população muçulmana ou budista.

Em tal sentido as pessoas são diferentes, mas continuam todas 

iguais como seres humanos, tendo as mesmas necessidades e facul-

dades essenciais. Disso decorre a existência de direitos fundamen-

tais, que são iguais para todos.

DALLARi, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 7-8. (Polêmica).

Dalmo de Abreu Dallari é jurista e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
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p	 a	humanidade	é	constituída	por	diversas	etnias,	modos	de	vida	e	pessoas	com	diferenças	sociais,	econômicas,	culturais	
e	psicológicas,	mas	todos	devem	ter	garantidos	os	direitos	humanos	estabelecidos	pela	oNu.	Nas	fotos,	católicos	na	
praça	de	são	Pedro	(vaticano,	2013)	aguardando	o	resultado	do	conclave	que	elegeu	o	papa	Francisco,	e	celebração	budis-
ta	em	saraburi,	perto	de	bangcoc	(tailândia,	2011).

O que sãO direitOs humanOs
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O que é naçãO e etnia?

O texto de Dalmo Dallari nos remete ao conceito 
de nação, importante nos estudos da geografia da po-
pulação. Esse conceito será aqui utilizado, em seu sen-
tido antropológico, como sinônimo de etnia, definindo 
um grupo de pessoas que apresentam uma história co-
mum e vivenciam um padrão cultural que lhes assegura 
uma identidade coletiva. Assim, a população de um 
país pode conter várias nações ou etnias, como é bas-

tante evidente na Rússia, na Índia, na China e na Indo-
nésia. Podemos dizer, portanto, que há países multina-
cionais ou multiétnicos. Mesmo o Brasil é composto de 
diversas nações indígenas minoritárias – os Yanomami, 
os Kaiapó, os Munduruku, os Kadiwéu, os Guarani, 
além de outras 215 etnias (sem contar os mais de oiten-
ta povos isolados sobre os quais a Funai afirma ainda 
não haver informações objetivas). Em sentido antropo-

lógico, muitas vezes a palavra povo 
também é utilizada como sinônimo 
de nação e etnia, daí falar em povo 
Kaiapó, povo Guarani, etc. A Funai, 
por exemplo, utiliza a expressão 
“povos indígenas” em seus textos e 
atividades.J
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∏	 Na	foto,	militar	sul-coreano	em	barri-
cada	na	 fronteira	entre	as	Coreias	do	
Norte	e	do	sul,	em	2013.	Neste	caso,	
temos	 uma	 nação	 dividida	 em	 dois	
estados,	como	herança	de	uma	guerra	
(1950-1953).

É importante ressaltar que na população de um 
país, mesmo que as pessoas tenham ideais comuns e 
formem realmente uma nação, existe a necessidade 
da ação do Estado para intermediar os conflitos de 
interesses. Em países desenvolvidos, as diferenças 
econômicas são atenuadas pelo acesso de grande par-
te da população de baixa renda a eficientes sistemas 
públicos de saúde, educação de qualidade, transporte, 
moradia e lazer, o que é possível graças a um sistema 
tributário de cunho distributivo. Já nos países pobres 
e em alguns emergentes, o Estado costuma beneficiar 
mais os interesses privados de uma minoria da popu-
lação em detrimento dos serviços públicos, tais como 
educação, transporte público, saneamento básico, se-

gurança, etc., necessários à maioria da população.
Quanto mais acentuadas as diferenças sociais e 

a concentração de renda, maior é a distância entre a 
média dos indicadores socioeconômicos da popula-
ção e a realidade em que vive a maioria dos cidadãos. 
No Brasil, como mostra a tabela, a taxa de analfabe-
tismo funcional da população que recebe até meio 
salário mínimo por mês é quase seis vezes superior à 
parcela que recebe mais de dois salários mínimos.

Portanto, diante de uma tabela ou gráfico con-
tendo quaisquer indicadores sociais de uma popula-
ção, temos de considerar como está distribuída a ren-
da do país para podermos avaliar a confiabilidade da 
média obtida.

taxa de aNalfabetismo fuNcioNal por classe de reNdimeNto meNsal familiar per capita (em %) – 2009

até ½ salário mínimo de ½ a 1 salário mínimo de 1 a 2 salários mínimos mais de 2 salários mínimos

31,0 25,9 16,1 5,3

iBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2010. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 3 set. 2012.
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a	disCriMiNação	de	gêNero

No que se refere à igualdade entre as pessoas 
como direito humano fundamental, é importante res-
saltar que em muitos países ainda existe forte discri-
minação de gênero, isto é, as mulheres não têm as 
mesmas condições de vida e oportunidades que são 
oferecidas aos homens em relação a educação, atua-
ção no mercado de trabalho e participação política. 
Nos países desenvolvidos, principalmente nos da Eu-
ropa ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá e na 
Austrália, tem havido grande avanço na redução das 
desigualdades de gênero, e as mulheres obtiveram 
muitas conquistas. Embora em nível menor, o avanço 

também vem ocorrendo em países emergentes como 
o Brasil, a Argentina, o Chile, a Índia, a Turquia e a 
África do Sul. Entretanto, em alguns outros emergen-
tes e em muitos países e regiões mais pobres do mun-
do, principalmente na África subsaariana e no Orien-
te Médio, as mulheres ainda sofrem grande discrimi-
nação e apresentam taxas de escolarização, participa-
ção política e condições de emprego bem inferiores às 
da população masculina, além de frequentes maus- 
-tratos. Observe o mapa abaixo e, a seguir, leia o texto 
do Unfpa, que demonstra a relação entre a cultura e a 
desigualdade de gênero.
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Adaptado de: ALLEN, John L. Student Atlas of World Geography. 6th ed. New York: McGraw-Hill/Duskin, 2012. p. 58.

p	 a	participação	das	mulheres	no	mercado	de	trabalho	e	no	sistema	de	educação	é	uma	das	condições	mais	importantes	para	a	
busca	do	desenvolvimento	sustentável	e	o	terceiro	item	dos	objetivos	do	Milênio	estabelecidos	pela	oNu:	promover	a	igualdade	
entre	sexos	e	a	autonomia	das	mulheres.	Perceba	que,	de	forma	geral,	nos	países	desenvolvidos	esse	objetivo	já	foi	atingido,	
mas	em	muitos	países	pobres	a	situação	é	crítica.
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A cultura – padrões herdados de significados compartilhados e 
de entendimentos comuns – influencia o modo como as pessoas re-
gem suas vidas e oferece uma lente por meio da qual podem interpre-
tar sua sociedade. As culturas afetam a forma como as pessoas pen-
sam e agem, mas não produzem uniformidade de pensamento ou de 
comportamento.

As culturas devem ser vistas em seu contexto mais amplo: elas 
influenciam e são influenciadas por circunstâncias externas e, em 

resposta a elas, se modificam. As culturas não são estáticas; as pes-
soas estão continuamente envolvidas em remodelá-las, embora al-
guns aspectos da cultura continuem a influenciar escolhas e estilos de 
vida por períodos muito longos.

Os costumes, normas, comportamentos e atitudes culturais são 
tão variados quanto ambíguos e dinâmicos. É arriscado generalizar e 
é particularmente perigoso julgar uma cultura pelas normas e valores 
de outra. Tal simplificação excessiva pode levar à presunção de que 

Cultura, gênerO e direitOs humanOs
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todo membro de uma cultura pensa de forma idêntica. isso não so-
mente se trata de uma percepção equivocada, mas ignora um dos 
acionadores da mudança cultural, que são as múltiplas expressões 
da resistência interna, a partir das quais as transições emergem. O 
movimento em direção à igualdade de gênero é um bom exemplo 
desse processo em funcionamento.

[...]

Contudo, a desigualdade de gênero continua disseminada e ar-
raigada em muitas culturas. As mulheres e as meninas constituem 
3/5 do bilhão de pessoas mais pobres do mundo: as mulheres são 2/3 
dos 960 milhões de adultos em todo o mundo que não sabem ler, e as 
meninas representam 70% dos 130 milhões de crianças que não vão 
para a escola. Algumas normas e tradições culturais e sociais perpe-
tuam a violência associada ao gênero, e tanto os homens como as 
mulheres podem aprender a fazer “vista grossa” ou aceitar a situação. 
De fato, as mulheres podem defender as estruturas que as oprimem.

O poder opera dentro das culturas por meio da coerção que pode 
ser visível, oculta nas estruturas do governo e da legislação, ou estar 
enraizada nas percepções que as pessoas têm delas mesmas. As 
relações de poder são, portanto, o cimento que liga e molda a dinâmi-
ca de gênero e fundamenta o raciocínio e a maneira como as culturas 
interagem e se manifestam. Práticas como o casamento de crianças 
(que é uma das principais causas da fístula obstétrica e da mortalida-
de materna) e a mutilação ou excisão genital feminina (que tem con-
sequências gravíssimas para a saúde) continuam a existir em muitos 
países apesar de haver leis proibindo-as. As mulheres podem até 
ajudar a perpetuar tais práticas, na crença de que são uma forma de 
proteção para seus fi lhos e para elas mesmas. Os avanços na igual-
dade de gênero nunca vieram sem um embate cultural. As mulheres 
da América Latina, por exemplo, tiveram sucesso ao dar visibilidade à 
violência associada ao gênero e assegurar uma legislação adequada, 
contudo sua aplicação continua a ser um problema.

FUNDO DE POPULAçãO DAS NAçõES UNiDAS (UNFPA). Relatório sobre a situação da população mundial 2008. Disponível em: <www.unfpa.org.br>. Acesso em: 13 dez. 2012.

Crescimento populacional – 2010

CresCiMeNto	PoPulaCioNal	ou	deMográFiCo

Segundo a ONU, do início dos anos 1970 até 

2012, o crescimento da população mundial caiu de 

2,1% para 1,1% ao ano, o número de mulheres em ida-

de reprodutiva que utilizam algum método anticon-

cepcional aumentou de 10% para 63%, e o número 

médio de fi lhos por mulher (taxa de fecundidade) caiu 

de 6 para 2. Ainda assim, esse ritmo continua elevado 

e, caso se mantenha, a população do planeta saltará 

de mais de 7 bilhões, em 2012, para 9 bilhões em 2050.

Os países em desenvolvimento abrigavam 5,7 bi-

lhões de pessoas em 2011 e, em 2050, deverão ter 7,9 

bilhões. Já nos países desenvolvidos o crescimento 

nesse mesmo período será bem menor, com a popu-

lação absoluta aumentando de 1,24 para 1,28 bilhão 

de pessoas e, caso não se considerasse o ingresso de 

imigrantes, haveria redução para 1,15 bilhão.
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os dez países mais populosos – 2012

país milhões de pessoas

China 1 353,6

Índia 1 258,4

Estados Unidos 315,8

indonésia 244,8

Brasil 198,4

Paquistão 180,0

Nigéria 166,6

Bangladesh 152,4

Rússia 142,7

Japão 126,4

FUNDO DE POPULAçãO DAS NAçõES UNiDAS (UNFPA). Relatório sobre a situa-

ção da população mundial 2012. Disponível em: <www.unfpa.org.br>. Acesso em: 
12 dez. 2012.

À medida que a população mundial aumentou 
de 2,5 bilhões em 1950 para 7 bilhões em 2012, a pro-
porção dos que vivem nos países pobres e emergentes 
da África, Ásia e América Latina aumentou de 68% 
para mais de 80%. Na China e na Índia, respectiva-
mente, com mais de 1,3 e quase 1,2 bilhão de habitan-
tes em 2011, vivem aproximadamente 36% da popula-
ção mundial. Já a proporção das pessoas que vivem 
nos países desenvolvidos diminuirá de 17% em 2012 

para 14% em 2050 por causa da redução em seu ritmo 
de crescimento vegetativo. Em contrapartida, a popu-
lação africana, que representava 9% da população 
mundial em 1950, deverá representar 21% em 2050. 
Veja no gráfico abaixo uma projeção para o cresci-
mento da população mundial.

O crescimento demográfico de uma determinada 
área (seja bairro, cidade, estado, país, grupo de países, 
continente) está ligado a dois fatores: ao crescimento 

natural e à taxa de migração. O primeiro, também 
denominado crescimento vegetativo, corresponde à 
diferença entre nascimentos (natalidade) e óbitos 
(mortalidade) verificada numa população; o segundo é 
a diferença entre a entrada e a saída de pessoas da área 
considerada. Tendo como referência essas duas taxas, 
o crescimento populacional poderá ser positivo ou ne-
gativo.

Desde a Antiguidade, o crescimento populacio-
nal é tema de reflexão para muitos estudiosos que se 
preocuparam com o equilíbrio entre a organização da 
sociedade, a dinâmica demográfica e a exploração dos 
recursos naturais.

Na Grécia antiga, Platão e Aristóteles advertiram 
que não seria possível ampliar as áreas de cultivo na 
mesma velocidade do crescimento populacional, o 
que tenderia a aumentar os níveis de pobreza e a es-
cassez de alimentos ao longo das sucessivas gerações.

Somente a partir do século XVIII, com o desen-
volvimento do capitalis-
mo, o crescimento popula-
cional passou a ser encara-
do como um fato positivo, 
uma vez que, quanto mais 
pessoas houvesse, mais 
consumidores também 
haveria. Nessa época, foi 
publicada a primeira teo-
ria demográfica de grande 
repercussão, formulada 
pelo economista inglês 
Thomas Robert Malthus 
(1766-1834), que será ana-
lisada a seguir.
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teOria de malthus

Em 1798, Malthus publicou seu Ensaio sobre a 

população, no qual desenvolveu uma teoria demo-

gráfica que se apoiava basicamente em dois postu-

lados:

•  Se não ocorrerem guerras, epidemias, desastres na-

turais, etc., a população tenderia a duplicar a cada 

25 anos. Cresceria, portanto, em progressão geo-

métrica (2, 4, 8, 16, 32...) e constituiria um fator va-

riável, que aumentaria sem parar.

• O crescimento da produção de alimentos ocorreria 

apenas em progressão aritmética (2, 4, 6, 8, 10...) e 

possuiria certo limite de produção, por depender 

de um fator fixo: a própria extensão territorial dos 

continentes.

Ao considerar esses dois postulados, Malthus 

concluiu que o ritmo de crescimento populacional 

seria mais acelerado que o da produção de alimentos. 

Previu também que um dia as possibilidades de au-

mento da área cultivada estariam esgotadas, pois to-

dos os continentes estariam plenamente ocupados 

pela agropecuária e, no entanto, a população mun-

dial ainda continuaria crescendo. A consequência 

disso seria a falta de alimentos para abastecer as ne-

cessidades de consumo do planeta – a fome. Para 

evitar esse flagelo, Malthus, que além de economista 

era pastor da Igreja anglicana, na época contrária aos 

métodos anticoncepcionais, propunha que as pes-

soas só tivessem filhos se possuíssem terras cultivá-

veis para poder alimentá-los.

Hoje, verifica-se que suas previsões não se con-

cretizaram: o ritmo de crescimento da população do 

planeta desacelerou e a produção de alimentos au-

mentou graças à elevação da produtividade (quanti-

dade produzida por área) decorrente do desenvolvi-

mento tecnológico. 

Essa teoria, quando foi elaborada, parecia muito 

consistente. Os erros de previsão estão ligados princi-

palmente às limitações tecnológicas da época para a 

coleta de dados, já que Malthus tirou suas conclusões 

partindo da observação do comportamento demográfi-

co em uma determinada região, com população predo-

minantemente rural, e as considerou válidas para todo 

o planeta no decorrer da História. Não previu os efeitos 

decorrentes da urbanização na evolução demográfica e 

do progresso tecnológico aplicado à agricultura.

Desde que Malthus apresentou sua teoria, são 

comuns os discursos que relacionam de forma sim-

plista a ocorrência da fome no mundo ao crescimento 

populacional. Mais da metade da população mundial 

passa fome ou está subnutrida, mas isso é resultado 

da má distribuição da renda, que impede o acesso de 

grandes parcelas da população a produtos em quan-

tidade e qualidade necessárias a uma alimentação 

balanceada, e não da carência na produção de ali-

mentos. Nos primeiros anos do século XXI, a produ-

ção agropecuária mundial era suficiente para alimen-

tar cerca de 9 bilhões de pessoas, enquanto a popula-

ção do planeta era de 7 bilhões.
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∏	 Pessoas	 vasculham	 o	 lixo	
em	 são	 gonçalo	 (rJ),	 em	
2012.	 a	 absoluta	 falta	 de	
renda	 degrada	 a	 condição	
humana.	 algumas	 propos-
tas	que	vêm	sendo	implan-
tadas	 nas	 esferas	 federal,	
estaduais	 e	 municipais	
como	resposta	a	esse	pro-
blema	são	programas	assis-
tenciais,	 como	 os	 progra-
mas	de	renda	mínima,	for-
necimento	 de	 merenda	 e	
transporte	escolar,	aposen-
tadoria	 rural,	 habitação	 e	
saúde,	seguro-desemprego	
e	 outros,	 que	 garantem	
melhores	condições	de	vida	
aos	 mais	 pobres	 e	 aos	
desempregados.
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teOria neOmalthusiana

Em 1945, com o término da Segunda Guerra, foi 

realizada a Conferência de São Francisco (Estados 

Unidos), na qual foram discutidas estratégias de de-

senvolvimento para evitar a eclosão de um novo con-

flito militar em escala mundial. Havia apenas um pon-

to de consenso entre os participantes: a paz depende 

da harmonia entre os povos e, portanto, da diminui-

ção das desigualdades econômicas no planeta. Assim 

sendo, como explicar e, mais difícil ainda, enfrentar a 

questão da miséria nos países pobres, na época cha-

mados de subdesenvolvidos?

Esses países buscaram identificar a raiz de seus 

problemas na colonização de exploração realizada 

em seus territórios e na desigualdade das relações co-

merciais que caracterizaram o colonialismo e o impe-

rialismo. Por isso, passaram a propor amplas reformas 

nas relações econômicas, em escala planetária, que 

diminuiriam as vantagens comerciais e, portanto, o 

fluxo de capitais e a evasão de divisas dos países sub-

desenvolvidos em direção aos desenvolvidos.

Nesse contexto histórico, foi formulada a teoria de-

mográfica neomalthusiana, uma tentativa de explicar a 

ocorrência da fome e do atraso em muitos países. Essa 

teoria era defendida por setores das sociedades e dos 

governos dos países desenvolvidos – e por alguns setores 

dos países em desenvolvimento – com o intuito de se 

esquivarem das questões socioeconômicas centrais.

Segundo essa teoria, uma numerosa população 

jovem, resultante das elevadas taxas de natalidade 

que eram verificadas em quase todos os países po-

bres, necessitaria de grandes investimentos sociais 

em educação e saúde. Com isso, sobrariam menos 

recursos para serem investidos em infraestrutura e 

nos setores agrícola e industrial, o que impediria o 

pleno desenvolvimento das atividades econômicas e, 

consequentemente, da melhoria das condições de 

vida da população. Ainda segundo os neomalthusia-

nos, quanto maior o número de habitantes de um 

país, menor a renda per capita e a disponibilidade de 

capital a ser utilizado pelos agentes econômicos.

Verifica-se que essa teoria, embora com postula-

dos diferentes daqueles utilizados por Malthus, chega 

à mesma conclusão: o crescimento populacional é o 

responsável pela ocorrência da pobreza. Seus defen-

sores passaram a propor, então, programas de contro-

le de natalidade nos países em desenvolvimento me-

diante a disseminação de métodos anticoncepcionais. 

Era uma tentativa de enfrentar problemas socioeco-

nômicos com programas de controle da natalidade e 

de acobertar os efeitos danosos dos baixos salários e 

das péssimas condições de vida – serviços de educa-

ção e saúde precários – que vigoram naqueles países, 

com base apenas em uma argumentação demográfi-

ca. Além do mais, afirmar que, naquela época, os paí-

ses subdesenvolvidos desperdiçavam em investimen-

tos sociais um dinheiro que deveria ser destinado ao 

setor produtivo é uma conclusão bastante simplista. 

Alguns países, como a Alemanha (onde foi implanta-

do o primeiro sistema educacional do mundo, no iní-

cio do século XIX), o Japão (onde a contribuição da 

educação foi decisiva para a rápida recuperação após 

a Segunda Guerra) e, mais recentemente a Coreia do 

Sul (que atualmente pas-

sou a ser considerada um 

país desenvolvido), entre 

outros, evidenciam que 

investimentos sociais, es-

pecialmente em educa-

ção, são um poderoso 

motor do desenvolvimen-

to econômico.

∏	 Na	foto,	representantes	de	duas	
gerações	–	idosos	e	crianças	–	
passam	em	frente	ao	serviço	do	
governo	chinês	para	incentivar	
o	 controle	 de	 natalidade,	 em	
Qingdao	(China),	em	2011.
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teOria demOgráfiCa refOrmista

Na mesma Conferência de São Francisco, repre-
sentantes dos países então chamados subdesenvolvi-
dos elaboraram a teoria reformista, que chega a uma 
conclusão inversa à das duas teorias demográficas 
mencionadas.

Uma população jovem numerosa, em virtude de 
elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas conse-
quência do subdesenvolvimento. Em países desenvolvi-
dos, com elevado desenvolvimento humano, o controle 
da natalidade ocorreu de maneira simultânea à melho-
ria da qualidade de vida. Além disso, os cuidados com o 
controle de natalidade foram passados espontaneamen-
te de uma geração a outra à medida que foram se alte-
rando os modos de vida e os projetos pessoais dos mem-
bros das famílias, as quais, em geral, passaram a ter me-
nos filhos ao longo do século XX. Uma população jovem 
numerosa só se tornou empecilho ao desenvolvimento 
das atividades econômicas nos países subdesenvolvidos 
porque não foram realizados investimentos sociais, prin-
cipalmente em educação e saúde. Mais pessoas com 
acesso a educação e com renda em alta significa um 
maior mercado consumidor, o que estimula o desenvol-
vimento econômico. Esse é um dos motores do elevado 
crescimento econômico chinês desde 1980.

A falta de investimentos em educação gerou um 
imenso contingente de mão de obra sem qualificação, 
que continuamente ingressa no mercado de trabalho, 
além de muitos que não conseguem uma vaga e so-
brevivem do subemprego. Tal realidade tende a rebai-
xar o nível médio de produtividade por trabalhador, 

assim como os salários dos que estão empregados, e a 
empobrecer enormes parcelas da população desses 
países. É necessário o enfrentamento, em primeiro 
lugar, das questões sociais e econômicas para que a 
dinâmica demográfica entre em equilíbrio.

Para os defensores da corrente reformista, a ten-
dência de controle espontâneo da natalidade é facil-
mente verificável ao se comparar a taxa de natalidade 
entre as famílias pobres e as de maior poder aquisitivo 
(veja o gráfico desta página). À medida que as famílias 
melhoram suas condições de vida – educação, assis-
tência médica, acesso à informação, etc. – permitindo 
uma diversificação dos projetos pessoais de seus 
membros, elas tendem a ter menos filhos.

O cotidiano de milhões de famílias, principal-
mente nos países em desenvolvimento, transcorre em 
condições de extrema pobreza e a maioria não tem 
consciência das determinações econômicas e sociais 
às quais está submetida, vivendo de subempregos, em 
submoradias, subalimentada e sem acesso a informa-
ções e serviços de planejamento familiar. Todo indiví-
duo deveria ter o direito de determinar o tamanho de 
sua família, de escolher quando ter seus filhos e de 
fazer um planejamento familiar, permitindo o 
gozo de outros direitos, inclusive à saúde, ao ensi-
no e a uma vida com dignidade. 

Enfim, a teoria reformista é a mais abrangente 
entre as três, por analisar os problemas econômicos, 
sociais e demográficos de forma integrada, partindo de 
situações concretas do dia a dia das pessoas.

Países e regiões 
mais 

desenvolvidos

Estados árabes 
(incluindo o norte 

da África)

Ásia e Pacífico Leste Europeu e 
Ásia Central

América Latina e
Caribe

África 
Subsaariana

Média
Mundial

6

5

4

3

2

1

0

número médio de filhos

A África Subsaariana e os Estados Árabes (incluído o norte da África) apresentam número médio de filhos superior a 2, mas seu contingente 
populacional abrange somente cerca de 15% do total mundial e não é suficiente para provocar alteração significativa na média mundial. 
Aproximadamente 85% da população mundial apresenta média de 2 filhos por mulher.

2 2 2 2 2

5

3

Número médio de filhos, por região
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FUNDO DE POPULAçãO DAS NAçõES UNiDAS (UNFPA). Relatório sobre a situação da população mundial 2012. 
Disponível em: <www.unfpa.org.br>. Acesso em: 12 dez. 2012.
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os	investimentos	em	educa-
ção	são	 fundamentais	para	
as	condições	de	 trabalho	e	
melhoria	de	todos	os	indica-
dores	 sociais.	 No	 mundo	
inteiro,	quanto	maior	a	esco-
laridade	 e	 a	 qualidade	 de	
vida	 da	 mulher,	 menores	
tendem	a	ser	o	número	de	
filhos	e	a	taxa	de	mortalida-
de	infantil.

p
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íNdiCes	de	CresCiMeNto	PoPulaCioNal

Segundo a ONU, a taxa média de fecundidade 

necessária para a reposição da população sem que 

haja decréscimo no total é de 2,1 filhos por mulher. Os 

números da tabela ao lado mostram que, enquanto 

em muitos países a taxa supera esse valor, em outros 

ela é inferior. Nesses casos, ou esses países incentivam 

a natalidade e aceitam a entrada de imigrantes, ou 

suas populações tendem a diminuir.

Caso a projeção da ONU se mantenha, entre 

2010 e 2050 a população de 31 países pobres (Níger, 

Afeganistão e outros) vai duplicar ou aumentar ainda 

mais, enquanto em 45 países desenvolvidos ou emer-

gentes (Alemanha, Rússia e outros) a população vai 

decrescer no mesmo período. Veja a tabela ao lado.

Atualmente, o que se verifica na média mundial é 

uma queda dos índices de natalidade e mortalidade, 

embora em alguns países as taxas ainda se mantenham 

muito elevadas. Essa queda está relacionada principal-

mente ao êxodo rural (saída de pessoas do campo para 

se fixarem nas cidades) e suas consequências no com-

portamento demográfico de uma po-

pulação crescentemente urbana, como 

as listadas na página ao lado.

taxa de crescimeNto populacioNal

países

taxa de crescimento 

da população 

2010-2015 (% ao ano)

taxa de 

fecundidade 

(2010-2015)

Níger 3,5 6,9

Afeganistão 3,1 6,0

Arábia Saudita 2,1 2,6

Índia 1,3 2,5

Estados Unidos 0,9 2,1

Brasil 0,8 1,8

China 0,4 1,6

Países Baixos 0,3 1,8

Rússia (-) 0,1 1,5

Japão (-) 0,1 1,4

Alemanha (-) 0,2 1,5

Romênia (-) 0,2 1,4

FUNDO DE POPULAçãO DAS NAçõES UNiDAS (UNFPA). 
Relatório sobre a situação da população mundial 2012. 

Disponível em: <www.unfpa.org.br>. Acesso em: 12 dez. 2012.

grupo	de	pessoas	idosas	em	sibiu,	na	romê-
nia,	em	2013.	a	romênia	e	vários	outros	paí-
ses	do	 leste	europeu	têm	taxa	negativa	de	
crescimento	populacional	e	grande	número	
de	pessoas	idosas	na	população.

p

p	 Muitas	crianças	que	trabalham,	por	exemplo,	vendendo	coisas	nas	ruas,	estão	ajudando	no	sustento	familiar,	mas	comprome-
tendo	seu	próprio	futuro.	Na	foto	à	esquerda,	menino	vendendo	balas	na	cidade	de	Piracicaba	(sP);	à	direita,	meninos	engra-
xando	sapatos	no	centro	de	são	Paulo	(sP).	Fotos	de	2011.
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• maior custo para criar os filhos – é mais caro 

criar filhos na cidade, pois é necessário adquirir 

maior quantidade de alimentos básicos, que dei-

xam de ser cultivados pela família. Além disso, o 

ingresso dos dependentes no mercado de trabalho 

urbano costuma acontecer mais tarde que no cam-

po (em muitos casos é o trabalho familiar que gera 

o sustento), o preço da moradia é mais elevado e as 

necessidades gerais de consumo – vestuário, lazer, 

medicamentos, transportes, energia, saneamento e 

comunicação – aumentam substancialmente;

• acesso a métodos anticoncepcionais – com a ur-

banização, as pessoas passaram a ter mais informa-

ção e acesso a farmácias, hospitais e postos de saúde 

e a pílulas anticoncepcionais, preservativos e esteri-

lização, entre outros métodos contraceptivos;

• trabalho feminino extradomiciliar – no meio ur-

bano, aumenta sensivelmente o percentual de mu-

lheres que trabalham fora e desenvolvem uma carrei-

ra profissional. Para essas mulheres, sucessivas gesta-

ções acarretam queda no padrão de vida e compro-

metem sua atividade profissional;

• aborto – por ser um procedimento ilegal na maio-

ria dos países, os índices de abortos clandestinos 

são desconhecidos. Sabe-se, porém, que a urbani-

zação elevou bastante sua ocorrência, contribuin-

do para a queda da natalidade;

• acesso a assistência médica, saneamento bási-

co e programas de vacinação – nas cidades, a 

expectativa de vida é maior que no campo. Por-

tanto, com a urbanização, principalmente nos 

países em desenvolvimento, caem as taxas de 

mortalidade.

• aspectos subjetivos – ligados às opções pessoais 

de vida de cada indivíduo.

A partir da Segunda Guerra, os avanços na ciên-

cia médica – principalmente a descoberta dos anti-

bióticos e o desenvolvimento de vacinas – aliados à 

urbanização causaram uma grande queda nas taxas 

de mortalidade, mesmo em países pobres. O cresci-

mento vegetativo aumentou em 

todo o planeta até a década de 

1970. A partir daí, as taxas de mor-

talidade, em condições normais – 

excluindo-se, portanto, os países 

que enfrentaram guerras, epide-

mias ou grandes desastres – ten-

deram a estabilizar-se em níveis 

próximos a 0,6% nos países desen-

volvidos e a continuar apresentan-

do pequenas quedas nos países em 

desenvolvimento.

Maria	graça	Foster	durante	cerimônia	
de	posse	como	presidente	da	Petrobras,	
em	2012.	Com	a	entrada	no	mercado	de	
trabalho,	as	mulheres	estão	galgando	
postos	cada	vez	mais	importantes	nas	
empresas.
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p	 Campanha	de	vacinação	em	são	Paulo	
(sP),	em	2012.
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Pesquisa na internet

Algumas organizações internacionais disponibilizam da-

dos estatísticos, relatórios e análises sobre vários temas 

ligados a aspectos demográficos e socioeconômicos.

P direito das mulheres na mídia mundial

Página da agência Euronews que agrupa as notícias 

relacionadas aos direitos das mulheres. Disponível em: 

<http://pt.euronews.com/tag/direitos-das-mulheres>. 

Acesso em: 13 dez. 2012.

P divisão de população da organização das Nações 

unidas

Aqui você encontra as mais variadas estatísticas e análises 

sobre a população mundial: aspectos demográficos, 

fertilidade, urbanização, mortalidade infantil e muitos 

outros (em inglês). Disponível em: <www.un.org/esa/

population>. Acesso em: 12 dez. 2012.

P fundo de desenvolvimento das Nações unidas para 

a mulher – unifem

Agência da ONU voltada exclusivamente à análise e 

elaboração de propostas envolvendo a mulher: violência, 

planejamento familiar, trabalho e outros (em português). 

Disponível em: <www.unifem.org.br>. Acesso em: 12 dez. 

2012.

P fundo de população das Nações unidas – uNfpa

Nesta agência da ONU estão disponíveis os relatórios 

sobre a situação da população mundial e análises sobre 

temas como igualdade de gênero, crianças e adolescentes, 

estratégias de desenvolvimento, saúde reprodutiva e 

outros (em português). Disponível em: <www.unfpa.org.

br>. Acesso em: 12 dez. 2012.

P interlegis - direito das minorias no brasil

Programa desenvolvido pelo Senado Federal, em parceria 

com o Banco interamericano de Desenvolvimento (BiD), 

que disponibiliza diversos links de páginas especializadas 

em direitos humanos, das crianças e dos adolescentes, das 

minorias, dos idosos, das mulheres e dos consumidores. 

Disponível em: <http://www.interlegis.leg.br/cidadania/

direitos>. Acesso em: 13 dez. 2012.

P programa das Nações unidas para o desenvolvi-

mento – pNud

Essa agência da ONU é a responsável pela elaboração 

do Relatório de Desenvolvimento Humano. Disponibiliza 

relatórios, textos e dados estatísticos sobre os mais varia- 

dos temas relacionados à população e ao desenvolvimento 

humano: pobreza e desigualdade, educação e cultura, 

igualdade racial e outros (em português). Disponível em: 

<www.pnud.org.br>. Acesso em: 12 dez. 2012.

1. explique	a	diferença	entre	população,	povo	e	etnia.

2. Por	que,	em	países	pobres	e	em	alguns	emergen-
tes,	os	indicadores	demográficos	não	refletem	as	
condições	de	vida	da	maioria	da	população?

3. Que	fatores	influenciam	o	crescimento	populacional?	

4. Por	 que,	 com	 a	 urbanização,	 há	 uma	 queda	 nos	
índices	de	natalidade	e	mortalidade?

5. sobre	as	teorias	demográficas:

a)	 Compare	a	teoria	de	Malthus	e	a	teoria	neomalthu-
siana,	apontando	os	pontos	convergentes	e	diver-
gentes.	

b)	Faça	uma	síntese	da	teoria	reformista.

Compreendendo conteúdos

1. a	legenda	do	mapa	da	página	110,	que	nos	mos-
tra	 a	 densidade	 demográfica	 no	 mundo,	 afirma	
que	esse	indicador,	embora	revele	áreas	de	maior	
ou	 menor	 concentração	 populacional,	 não	 revela	
as	condições	socioeconômicas	e	outros	aspectos	
que	 permitiriam	 avaliar	 as	 condições	 de	 vida	 da	
população.	escreva	no	caderno	um	pequeno	tex-
to	citando	exemplos	de	alguns	países	e	regiões	do	
mundo	que	ilustrem	essa	afirmação.

2. releia	o	texto	“Cultura,	gênero	e	direitos	humanos”	
(página	116)	e	responda	às	questões	propostas.

a)	 o	que	é	cultura?	

b)	Por	que	é	possível	afirmar	que	a	cultura	de	um	povo	
é	sempre	dinâmica?	dê	exemplos.

c)	 você	 concorda	 com	 a	 frase:	 “os	 avanços	 na	
igualdade	de	gênero	nunca	vieram	sem	um	embate	
cultural.”?	explique.

d)	de	que	 forma	as	mulheres	podem	defender	as	
estruturas	que	as	oprimem?	dê	exemplos.

desenvolvendo habilidades 
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Os fluxos migratórios e a 
estrutura da população6

Não somos generosos. Somos humanitários.

David Blunkett – Ministro do Interior da Grã-Bretanha em 2012, 

referindo-se ao fato de seu país dar asilo a imigrantes.

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2009, do Pnud, teve como tema central a mobili-

dade das pessoas pelo planeta e o desenvolvimento humano. Nele foram divulgadas informações 

importantes, como o fato de o deslocamento de pessoas dos países pobres e emergentes em 

direção aos desenvolvidos corresponder a uma pequena parcela do total de migrantes do planeta. 

A maioria dos migrantes se desloca dentro de seu próprio país de origem e, a seguir, predomina 

numericamente o fluxo de pessoas entre países que apresentam condições semelhantes de de-

senvolvimento humano.

Na maioria dos casos, quando o lugar de origem dos migrantes é pobre, o deslocamento me-

lhora seu rendimento e as condições de moradia, educação e saúde para a família. Dessa forma, para 

muitas delas, a liberdade de escolha do local onde viver se confunde com a própria liberdade humana.

Em contrapartida, para muitos migrantes o deslocamento significa a possibilidade de sofrer 

com a solidão, de ser hostilizado pelos moradores do novo lugar de residência, de perder o empre-

go ou adoecer e não ter apoio de parentes e amigos, entre outras adversidades.

Você já pensou sobre o que leva uma pessoa ou uma família a migrar? Todas as migrações ocor-

rem livremente? Qual é a importância do estudo da estrutura da população de um determinado território 

para o planejamento socioeconômico? Ao longo do capítulo estudaremos esses e outros temas.

p	 grupo	de	imigrantes	palestinos	detidos	em	israel	em	2011.
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mOvimentOs	pOpulaciOnais

O deslocamento de pessoas entre países, regiões, 
cidades, etc. é um fenômeno antigo, amplo e comple-
xo, pois envolve as mais variadas classes sociais, cul-
turas e religiões. Os motivos que levam a tais desloca-
mentos são diversos e apresentam consequências 
positivas e negativas, dependendo das condições e 
dos diferentes contextos socioeconômicos, culturais e 
ambientais em que ocorrem.

Existem causas religiosas, naturais, político- 
-ideológicas, psicológicas e também as guerras, entre 
outras, associadas a esses movimentos populacionais. 
O que se verifica ao longo da História é que predomi-
nam os fatores de ordem econômica. Nas áreas de 
repulsão populacional, observam-se crescente de-
semprego, subemprego e baixos salários; já nas áreas 
de atração populacional, vislumbram-se melhores 
perspectivas de emprego e salário e, portanto, melho-
res condições de vida. É o caso da emigração em dire-
ção aos países-membros da Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com 
destaque aos Estados Unidos, ao Canadá, ao Japão, a 
alguns países da Europa ocidental e à Austrália. Ob-
serve o infográfico nas páginas 128 e 129.

Os movimentos populacionais podem ser classi-
ficados em:
• voluntário – quando o movimento é livre;
• forçado – como nos casos de escravidão e de per-

seguição religiosa, étnica ou política;
• controlado – quando o Estado controla numérica ou 

ideologicamente a entrada e/ou saída de migrantes.

Qualquer deslocamento de pessoas traz conse-
quências demográficas (o número de habitantes au-
menta nas áreas de atração e diminui nas de repulsão) 
e culturais (influências em termos de língua, religião, 
culinária, arquitetura, artes e costumes em geral), que 
costumam ser positivas, pois ocorre a troca e o enri-
quecimento dos diferentes valores postos em contato.

Em 2011, segundo dados da ONU, cerca de 214 
milhões de pessoas residiam fora de seu país de ori-
gem, o que supera o total da população brasileira 
(cerca de 190 milhões) e equivale a 3% da população 
mundial, percentual que duplicou desde 1970. Parte 
do aumento do percentual de imigrantes na popula-
ção mundial está ligada, principalmente, ao des-
membramento político-territorial da União Soviéti-
ca (1991). Antes da fragmentação territorial havia 
2,4 milhões de imigrantes na antiga superpotência; 
em 2000, cerca de 29 milhões de pessoas, ou 16% do 
total mundial, eram imigrantes em países que fize-
ram parte da União Soviética. Dessa forma, o des-
membramento das repúblicas que a compunham 
em 15 países independentes provocou um aumento 
de quase 27 milhões de imigrantes no total mundial. 
Na realidade, são pessoas que moram nos países da 
antiga União Soviética, mas fora da nação onde nas-
ceram. Por exemplo, há muitos russos vivendo na 
Ucrânia, no Casaquistão, entre outros dos 15 países, 
mas sobretudo há muitas pessoas de diversas das 
nacionalidades que compunham a antiga superpo-
tência vivendo na Rússia.

Os países desenvolvidos abri-
gam 60% dos imigrantes do plane-
ta e, portanto, 40% residem em 
países em desenvolvimento. A Eu-
ropa é a maior receptora de imi-
grantes (69,8 milhões em 2010, se-
gundo a ONU), seguida pela Ásia 
(61,3 milhões) e pela América do 
Norte (50 milhões). Por países, 
como veremos, a maior recepção 
de imigrantes é a dos Estados Uni-
dos (48,2 milhões em 2010).
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∏	 com	o	fim	da	união	soviética,	houve	uma	
intensificação	dos	 fluxos	de	 imigrantes	
entre	os	países	que	dela	faziam	parte.	na	
foto	 de	 2013,	 fiscal	 russo	 verifica	 os	
documentos	de	passageiros	em	estação	
de	trem	em	moscou	para	evitar	o	ingresso	
de	imigrantes	ilegais.
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Em muitos casos, os emigrantes são responsá-

veis por importante ingresso de capital em seus paí-

ses de origem. Ainda de acordo com a ONU, em 2010 

eles repatriaram cerca de US$ 325 bilhões, com a in-

tenção de ajudar suas famílias ou realizar poupança 

que lhes permitisse regressar no futuro; em contra-

partida, os países de onde saem os emigrantes enfren-

tam a perda de trabalhadores, muitos deles qualifica-

dos, que poderiam contribuir para o crescimento eco-

nômico e a melhoria das condições de vida.

No final de 2011, havia no mundo 42,5 milhões de 

pessoas deslocadas de seu lugar de origem por persegui-

ção – 15,5 milhões refugiadas em seu próprio país de ori-

gem. Os países que mais originaram refugiados no ano de 

2011 foram o Afeganistão (2,6 milhões), o Iraque (1,4 mi-

lhão) e a Somália (1,0 milhão). Veja o mapa.

∏	 campo	de	refugiados	em	uganda,	que	
abriga	mais	de	35	mil	congoleses	(foto	
de	2013).	

AGÊNCIA dA ONU pArA Os refUGIAdOs (ACNUr). Tendências globais 2011. disponível em: <www.unhcr.org>. Acesso em: 14 jan. 2013.

p	 segundo	o	estatuto	do	refugiado,	elaborado	durante	uma	convenção	da	Onu	realizada	em	1951,	“um	refugiado	ou	uma	refu-
giada	é	toda	pessoa	que,	por	causa	de	fundados	temores	de	perseguição	devido	à	sua	raça,	religião,	nacionalidade,	associação	
a	determinado	grupo	social	ou	opinião	política,	encontra-se	fora	de	seu	país	de	origem	e	que,	por	causa	dos	ditos	temores,	não	
pode	ou	não	quer	regressar	ao	mesmo”.	
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INFOGRÁFICO

a	tendência	de	crescimento	demográfi	co	acelerado	
em	países	pobres	e	a	redução	no	ritmo	de	crescimento	
populacional	nos	países	desenvolvidos	e	em	muitos	
em	desenvolvimento	deve	aumentar	o	fl	uxo	de	migrantes	
que	buscam	melhores	condições	de	vida.	
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Piotr Redlinski/The New York 
Times/Latinstock

Portal de Mapas/Arquivo da editora

*Onu:	dados	de	2009.

Adaptado de: EL ATLAS de las mundializaciones. Le Monde 
Diplomatique. Valência: Fundación Mondiplo, 2011. p. 81.

Mexicano	caminhando	junto	
ao	muro	localizado	na	fronteira	
de	seu	país	com	o	estado	do	
arizona,	nos	estados	unidos	
(foto	de	2012).
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Pib DO PAís DE ORiGEm E 

RENDA NO PAís DE DEsTiNO
Os migrantes que se deslocam de países em desenvolvimento, 
principalmente dos mais pobres, para os desenvolvidos têm rendimento 
maior que a média vigente em seu país de origem. Já os que migram de 
um país desenvolvido para outro também aumentam seu rendimento 
anual, mas a diferença percentual nos ganhos é bem menor.

Adaptado de: prOGrAMA dAs NAÇÕes UNIdAs pArA O deseNVOlVIMeNTO (pnud), Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2012. disponível em: <www.pnud.com.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

Adaptado de: ONU. population prospects: the 2010 revision. In: Population Division. 
disponível em: <www.un.org/esa/population>. Acesso em: 15 dez. 2012.

IDH
baixo

IDH
médio

IDH
elevado

IDH muito 
elevado

Diferença
US$ 13 736

US$ 12 789

US$ 9 431

US$ 2 480

0 5 10 15 20 25 30

PIB per capita no país de origem
Rendimento dos migrantes em países como Japão e EUA

(por ano, em milhares de dólares)

PERcENTuAl DE imiGRANTEs
percentual de imigrantes em relação ao total da população

fonte: ONU. International migration 2011.  disponível em: <www.
un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_

wallchart09.pdf >. Acesso em: 15 dez. 2012.
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fonte: IBGe. Censo demográfi co 2010. Nupcialidade, fecundidade e migração. resultados da amostra. 
disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2013.
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segundo dados do IBGe, em 
2010, os maiores percentuais de 
população não natural, em relação à 
população total, foram encontrados 
nas regiões Centro -Oeste e Norte do país, 
destacando -se os estados de rondônia (66%), 
distrito federal (65%), roraima (56%), Mato 
Grosso (51%) e Amapá (42%). essa distribuição 
espacial dos migrantes indica que há forte atração nos 
municípios localizados em áreas de expansão recente 
das fronteiras agropecuárias e instalação de outras 
atividades econômicas, secundárias e terciárias.

DiNÂmicA ATuAl
Atualmente, os dois principais movimentos migratórios ocorrem de 
países em desenvolvimento para outros países em desenvolvimento 
(genericamente agregados como países do sul) e de países em 
desenvolvimento para países desenvolvidos (norte).

Estados 
Unidos

42,8

Rússia

12,3

Alemanha

10,8

Arábia 
Saudita

7,3

Canadá

7,2

Reino
Unido

6,5

França

6,7

Espanha

6,4

Índia

5,4

Ucrânia

5,3

PAísEs cOm mAiOR NÚmERO 

DE imiGRANTEs – 2010*

fonte: OrGANIZAÇÃO dAs NAÇÕes UNIdAs (ONU). International Migration 2011.
disponível em: <www.un.org/esa/population>. Acesso em: 15 dez. 2012.

*  As projeções para 2010 baseiam-se em tendências a longo prazo e poderão não constituir 
previsões exatas do efeito das flutuações imprevisíveis a curto prazo, tais como as da crise 
econômica de 2009.
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estrutura	da	pOpulaçãO

A estrutura da população mundial deve ser anali-

sada considerando sua distribuição por sexo, número, 

idade, ocupação, renda, educação, saúde e outros indi-

cadores que expressam os aspectos quantitativos e 

qualitativos da organização social, importantes para 

ações de planejamento de investimentos, tanto gover-

namental quanto privado. Para fins didáticos, vamos 

dividir o estudo da estrutura da população em quatro 

categorias, que nos mostram informações sobre demo-

grafia, atividade econômica e qualidade de vida.

• número, sexo e faixa etária dos habitantes: esses da-

dos, obtidos pelo censo demográfico, são expressos 

por um gráfico chamado pirâmide etária;

• atividades econômicas (primárias, secundárias e 

terciárias);

• distribuição da renda e do consumo;

• crescimento econômico e desenvolvimento social.

Pirâmide etária

A pirâmide etária, ou pirâmide de idades, é um 

gráfico que mostra o número de habitantes (em nú-

meros absolutos ou relativos) e sua distribuição por 

sexo e idade. Pode retratar dados da população mun-

dial, de um país, estado, município, etc. Sua simples 

visualização nos permite tirar algumas conclusões 

referentes à taxa de natalidade e à expectativa de vida 

da população.

Observe as pirâmides a seguir:

pirâmides etárias – 2010 
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ONU. population prospects: the 2010 revision. In: Population Division. disponível em: <www.un.org/esa/population>. Acesso em: 15 dez. 2012.

p	 se	a	pirâmide	apresenta	um	aspecto	triangular,	o	percentual	de	jovens	no	conjunto	da	população	é	alto.	a	base	larga	indica	que	
a	taxa	de	natalidade	é	alta.	O	topo	estreito	indica	uma	pequena	participação	percentual	de	idosos	no	conjunto	total	da	população	
e,	portanto,	que	a	expectativa	de	vida	é	baixa.	alta	taxa	de	natalidade	e	baixa	expectativa	de	vida	são	características	de	países	
com	menor	nível	de	desenvolvimento.	ao	contrário,	se	a	pirâmide	não	apresentar	grande	diferença	da	base	ao	topo,	podemos	
concluir	que	a	população	recenseada	apresenta	baixa	taxa	de	natalidade	e	alta	expectativa	de	vida,	características	de	países	
desenvolvidos	e	de	alguns	emergentes.

Até a década de 1960, era possível classificar o 

nível de desenvolvimento de um país observando 

apenas sua pirâmide etária. Os países em desenvol-

vimento – exceto a Argentina e o Uruguai – apresen-

tavam altas taxas de natalidade e baixa expectativa 

de vida, o que deixava suas pirâmides com aspecto 

triangular. No entanto, a partir do intenso processo 

de urbanização e com os melhores resultados do 

planejamento familiar, muitos países em desenvolvi-

mento – como o Brasil – passaram a apresentar for-

te redução das taxas de natalidade e significativo 

aumento na esperança de vida.
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Desse modo, não se pode mais caracte-
rizar as condições de desenvolvimento de 
um país apenas pela análise de sua pirâmide 
etária. Essa classificação exige um estudo 
mais complexo, que considere vários indica-
dores sociais e econômicos, como vem sen-
do feito pela ONU desde 1990, com a divul-
gação do Índice de Desenvolvimento Huma-
no (vamos estudar o IDH da população bra-
sileira no capítulo 8).

Quando observamos uma pirâmide 
etária, é necessário ter em mente, ainda, a 
história da população recenseada, para que 
se conheça a causa de alguma configuração 
incomum no gráfico.
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ONU. World population prospects: the 2010 revision. In: Population Division. disponível em: <http://un.org/esa/population>. 

Acesso em: 15 dez. 2012.

as atividades econômicas

Tradicionalmente, é comum classificar as ativida-
des secundárias (industriais e de construção civil) e ter-
ciárias (comércio, serviços e administração pública) 
como urbanas, e as atividades primárias (agrícolas, ga-
rimpo, pesca artesanal) como rurais. Hoje, porém, devi-
do à modernização da produção agrícola, dos sistemas 
de transportes e de telecomunicações, verificada em 
diversos países e regiões do planeta, ampliaram-se as 
possibilidades de industrialização e oferta de serviços 
no campo. Nas modernas agroindústrias, as atividades 
industriais (operação e manutenção das máquinas) e de 
serviços (informática, marketing, etc., muitas vezes rea-
lizados em escritórios localizados nas cidades) empre-
gam mais pessoas do que as atividades agrícolas ou 
primárias (preparo do solo, plantio e colheita).

Também o setor industrial passou por muitas 
transformações ao longo das últimas décadas. Até o 
fim dos anos 1970 e começo dos 1980, a maioria dos 
trabalhadores das indústrias trabalhava na linha de 
montagem, operando e cuidando da manutenção das 
máquinas, embalando produtos e realizando diversas 
outras atividades mecânicas e repetitivas. Atualmen-
te, nas indústrias de alta tecnologia, a linha de mon-
tagem tem elevados índices de robotização e informa-
tização da produção utilizando um número reduzido 
de trabalhadores. Já as atividades administrativas, ju-
rídicas, de publicidade, vendas, alimentação, seguran-
ça, limpeza e várias outras empregam um número 

crescente de trabalhadores. Assim, a maioria dos em-
pregados das indústrias de alta tecnologia está, na 
realidade, prestando serviços.

Em razão da crescente imbricação das ativida-
des econômicas, as estatísticas que mostram a distri-
buição da População Economicamente Ativa (PEA) 
nos três setores da economia (primário, secundário e 
terciário), ainda muito utilizadas, já não dão conta da 
complexidade da realidade atual. Considerando essas 
mudanças, muitos institutos de pesquisa que coletam 
dados em escala mundial agrupam as atividades eco-
nômicas em três setores: agropecuária, indústria e 
serviços, como podemos observar na tabela a seguir.
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p	 fábrica	de	suco	de	laranja	em	araraquara	(sp),	em	2010.	a	
indústria	produtora	de	suco	de	laranja	é	parte	integrante	de	
importante	complexo	agroindustral	brasileiro,	que	ainda	
envolve	produtores	e	comerciantes.

a	rússia	sofreu	muitas	baixas	de	jovens	na	faixa	dos	
20	anos	e	sua	taxa	de	natalidade	foi	muito	baixa	no	
período	de	1939-1945	(segunda	guerra	mundial),	o	
que	é	possível	observar	na	irregularidade	das	bar-
ras	 da	 pirâmide	 etária	 e	 sobretudo	 na	 diferença	
entre	o	número	de	homens	e	mulheres.	

p
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DisTRibuiçãO DA POPulAçãO EcONOmicAmENTE ATiVA (PEA) Em PAísEs sElEciONADOs (2010)

País
PEA total (em milhões de 

pessoas)
Agropecuária (%) indústria (%) serviços (%)

reino Unido 731,7 31,4 18,2 80,4

estados Unidos 153,6 30,7 20,3 79,0

Alemanha 743,6 31,6 24,6 73,8

Japão 765,9 33,9 26,2 69,8

Arábia saudita 7 7,6 36,7 21,4 71,9

brasil 104,7 20,0 14,0 66,0

filipinas 740,0 33,0 15,0 52,0

China 795,5 36,7 28,7 34,6

Índia 487,6 52,0 14,0 34,0

Uganda 716,0 82,0 35,0 13,0

CIA. The World Factbook 2011. disponível em: <www.cia.gov>. Acesso em: 15 dez. 2012.

A observação dos dados da tabela permite che-

gar a algumas conclusões sobre a economia dos paí-

ses. Se o número de trabalhadores na agropecuária for 

elevado, correspondendo, por exemplo, a 25% da PEA, 

isso indica que a produtividade do setor é baixa, já 

que um quarto dos trabalhadores abastece a si mes-

mo e aos outros 75% alocados em outras atividades. A 

relação na PEA é, nesse caso, de um trabalhador agrí-

cola para três em outros setores.

Por outro lado, se o número de trabalhadores for 

baixo, por exemplo, 5%, a produtividade no setor é 

alta, já que eles abastecem a si mesmos e aos outros 

95%; a relação é de um trabalhador agrícola para cada 

19 em outros setores. Podemos afirmar que esse país 

apresenta uma atividade agropecuária com elevada 

utilização de adubos, fertilizantes, sistemas de irriga-

ção e mecanização, o que amplia a produtividade e 

reduz o percentual da PEA no setor. Nos países desen-

volvidos, a agropecuária ocupa de 1% a 5% da PEA.

As condições econômicas refletidas na distribui-

ção da mão de obra por atividade econômica, salvo 

em casos excepcionais, como em áreas desérticas ou 

montanhosas, devem ser analisadas sempre tendo 

como base a agropecuária. A participação da PEA 

em atividades industriais não reflete a produtividade 

e o tipo de indústria recenseado. Por exemplo, com a 

simples informação de que 20% ou 30% da PEA en-

contra-se em indústrias, não sabemos se esse percen-

tual produz computadores ou goiabada, aviões ou 

chinelos. No entanto, se as atividades agrícolas apre-

sentam alta produtividade, podemos concluir que a 

indústria do país é predominantemente moderna, já 

que é ela que fornece os adubos, os fertilizantes, os 

sistemas de irrigação, as máquinas e os tratores utili-

zados no campo. Mesmo que parte desses insumos 

seja importada, nos países em que a agricultura é mo-

derna os demais setores também são.

A modernização da agropecuária é induzida 

por vários fatores: processo de industrialização-ur-

banização, competitividade no setor de exportação, 

concorrência de produtos importados, necessidade 

de preservação das condições ecológicas e de utili-

zação racional dos recursos naturais (desenvolvi-

mento sustentável).

distribuição da renda

Não basta consultar a pirâmide etária e saber 

quantas crianças atingirão a idade escolar no próxi-

mo ano para planejar o número de vagas nas escolas 

da rede pública. Também é necessário saber como 

será a distribuição dessas crianças nas redes pública 

e privada, o que envolve a análise não apenas da qua-

lidade do ensino oferecido pelo Estado, mas também 

das condições econômicas dos estudantes e do supor-

te que deve ser oferecido – material escolar, merenda, 

transporte e outros. 

Assim sendo, se o planejamento gover-

namental não considerar a distribuição da 

renda nacional, suas políticas de educação, saúde, ha-

bitação, transporte, abastecimento, lazer, etc. correm 

sério risco de fracassarem. Da parte da iniciativa pri-

vada, o planejamento do atendimento às demandas 

do mercado tem, necessariamente, de levar em conta 

não apenas o número, o sexo e a idade dos consumi-

dores, mas sobretudo seu poder aquisitivo.
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A análise dos indicadores de distribuição de ren-
da mostra que nos países em desenvolvimento e em 
alguns emergentes há grande concentração do rendi-
mento nacional bruto em mãos de pequena parcela 
da população, enquanto nos desenvolvidos ela está 
mais bem distribuída. O que ocasiona isso?

Além dos baixos salários que vigoram nos países 
pobres e em alguns emergentes e da dificuldade de 
acesso à propriedade regular (urbana ou rural), há ba-
sicamente dois fatores que explicam a concentração 
de renda: o sistema tributário – os impostos pesam 
mais para os mais pobres – e a inflação – quase sem-
pre não repassada integralmente aos salários, como 
vimos no capítulo 2.

Observe nos gráficos a seguir como está distribuí-
da a carga tributária nas três esferas do governo (muni-
cipal, estadual e federal) e a comparação entre a carga 
tributária em alguns países.

O imposto direto é aquele que recai diretamen-
te sobre a renda ou a propriedade dos cidadãos. É 
considerado o mais justo, pois pode ser cobrado de 
maneira progressiva e proporcional, de modo que 
quem recebe salários maiores obtém mais renda (lu-
cros, aluguéis, etc.) ou possui mais propriedades 
(imóveis, automóveis, etc.) paga parcelas mais eleva-
das, enquanto os que têm menos rendimentos e pou-
cas posses pagam menos ou até ficam isentos. O go-
verno, que arrecada de forma diferenciada parte da 

renda nacional, pode distribuí-la na 
forma de escolas e hospitais, financian-
do a aquisição de casa própria, subsi-
diando setores econômicos que gerem 
empregos, investindo em saneamento 
básico, etc. ou criando mecanismos de 
transferência direta de renda.

Já os impostos indiretos estão in-
cluídos no preço das mercadorias e dos 
serviços que a população utiliza em seu 
cotidiano. Podem ser considerados in-
justos quando assumem proporções ele-
vadas, já que é cobrado sempre o mesmo 
valor do consumidor, não importando a 
sua faixa de rendimento. Por exemplo, 
um operário que ganha três salários mí-
nimos por mês e compra um litro de lei-
te paga o mesmo valor de impostos indi-
retos que um profissional liberal que 
compra o mesmo litro de leite e ganha 

trinta salários mínimos. 
É, por isso, um tipo de 
imposto que pesa mais 
no bolso de quem ga-
nha menos, pois não há 
possibilidade de aplicar 
a progressividade na ar-
recadação e, portanto, 
de distribuir a renda.
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reCeITA federAl. Carga tributária no Brasil – 2010. disponível em: <www.receita.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2012.

p	 Observe	que,	junto	a	um	grande	aumento	da	carga	tributária	total,	houve	
maior	concentração	de	recursos	nos	cofres	da	união	(governo	federal).	a	
carga	tributária	brasileira,	além	de	ser	uma	das	maiores	do	mundo,	está	mal	
distribuída	entre	as	três	esferas	de	governo,	e	os	serviços	públicos	continuam	
insuficientes	em	termos	quantitativos	e	qualitativos.
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reCeITA federAl. Carga tributária no Brasil – 2010. disponível em: <www.receita.fazenda.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

* O dado do Japão refere-se a 2008.         ** Média dos países da OCde que constam no gráfico.

∏	 note	 que	 o	 Brasil	 possui	
uma	carga	tributária	maior	
que	 a	 de	 outros	 países	
emergentes,	como	méxico	
e	chile,	e	de	países	desen-
volvidos,	 como	 canadá,	
suíça	e	estados	unidos.
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Em muitos países em desenvolvimento, a carga de 

impostos indiretos é elevada, enquanto nos países de-

senvolvidos o maior volume de recursos arrecadados 

pelo governo recai sobre os impostos diretos. Outro fa-

tor preponderante é que, nos países em desenvolvimen-

to, os serviços públicos em geral são muito precários, 

prevalecendo um mecanismo perverso de reprodução 

da pobreza. Filhos de trabalhadores de baixa renda difi-

cilmente têm acesso a sistemas eficientes de educação, 

constituindo, na maioria dos casos, mão de obra sem 

qualificação e, como consequência, mal remunerada, 

dificultando o rompimento desse círculo vicioso.

Atualmente, com a globalização da economia, a 

situação dos trabalhadores assalariados, sobretudo 

dos países desenvolvidos, tem se deteriorado ainda 

mais. Tem-se intensificado a abertura ou a transferên-

cia de filiais de empresas para países em desenvolvi-

mento, onde os salários são mais baixos e a legislação 

trabalhista é mais flexível, em detrimento dos traba-

lhadores. Em muitos desses países os assalariados 

têm uma participação menor na renda nacional e po-

dem ser demitidos sem muitos encargos para as em-

presas. A busca por maiores lucros atinge a escala 

mundial, e não apenas a nacional, o que vem dimi-

nuindo a oferta de postos de trabalho e até mesmo os 

salários pagos em muitos países desenvolvidos.

Acrescente-se a isso o desemprego estrutural (re-

dução de postos de trabalho em virtude das novas for-

mas de organização do trabalho e da produção), verifi-

cado em países cujas empresas investem em informa-

tização e robótica, que tende a fragilizar a ação dos 

sindicatos e a diminuir a força dos empregados em 

processos de negociação salarial.

Devido a sua importância, o assunto tem domina-

do as últimas discussões em encontros do G-20, do Fó-

rum Econômico Mundial (reunião de lideranças em-

presariais, políticas, sindicais e científicas que ocorre 

anualmente na cidade de Davos, na Suíça) e de várias 

cúpulas patrocinadas pela ONU, que têm influência 

nas diretrizes econômicas, nos financiamentos geren-

ciados pelo FMI e pelo Banco Mundial e nas determi-

nações da Organização Mundial de Comércio (OMC).

crescimento econômico e desenvolvimento social 

O grande crescimento do PIB mundial ocorrido 

nas últimas décadas é resultado do desenvolvimento 

de novas tecnologias aplicadas à produção agrícola e 

industrial e às atividades terciárias. Apesar de o cresci-

mento da população mundial ter se mantido constan-

te, o crescimento do PIB apresentou grandes variações 

anuais, como se verifica no gráfico a seguir. Embora em 

alguns anos esse indicador apresente um crescimento 

superior ao da população, o aumento da renda mundial 

pouco beneficia os habitantes das regiões e dos países 

mais pobres do planeta, assim como não beneficia por 

igual a população dos países mais ricos.

vista	de	estocolmo,	na	
suécia,	em	2011.	neste	
país,	 mais	 do	 que	 em	
outros	 desenvolvidos,	
há	uma	elevada	tributa-
ção.	 entretanto,	 paga	
mais	quem	ganha	mais,	
e	 os	 serviços	 públicos	
são	 eficientes,	 pois	
atendem	com	qualidade	
toda	a	população,	o	que	
consiste	em	um	impor-
tante	 mecanismo	 de	
distribuição	de	renda.	
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Entre outubro de 2008, quando eclodiu uma 

crise econômica nos Estados Unidos (que depois 

se espalhou para o mundo), e o final de 2009, em 

muitos países houve recessão e em outros ocorreu 

desaceleração do ritmo de crescimento. Em escala 

mundial ocorreu queda do PIB e aumento nos ín-

dices de desemprego, mas no final de 2009 já havia 

sinais de recuperação na economia mundial.

A partir da década de 1970, mais e mais go-

vernos passaram a vincular as questões ambien-

tais à análise dos problemas sociais, ampliando a 

abordagem das teorias demográficas estudadas 

no capítulo anterior. No enfoque encaminhado 

pela ONU, população, meio ambiente e desenvol-

vimento devem ser analisados conjuntamente 

por serem variáveis cada vez mais interdepen-

dentes. Durante a Conferência das Nações Uni-

das sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, houve um 

consenso de que tais questões estão intimamen-

te vinculadas. Esse foi o encaminha-

mento ratificado na Conferência Mun-

dial sobre População e Desenvolvimen-

to, realizada no Cairo em 1994, e na 

Cúpula do Milênio, em 2000. Lembre-se 

de que nesse ano foram estabelecidas 

oito metas – os objetivos de desenvolvi-

mento do milênio –, que deveriam ser 

atingidas até 2015, mas nem todas se-

rão alcançadas igualmente em todos os 

países e regiões do mundo. 
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fUNdO MONeTárIO INTerNACIONAl (fMI). World Economic Outlook. 
disponível em: <www.imf.org>. Acesso em: 15 dez. 2012.

60 –

50 –

40 –

30 –

20 –

10 –

0 –

Número
de países

Taxa de crescimento
anual (%)

T1*

2007

T2

2007

* Trimestre

T3

2007

T4

2007

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2008

T1

2009

T2

2009

T3

2009

T4

2009 

            

T1

2010

T2

2010

T3

2010

T4

2010

– 6,0

– 5,0

– 4,0

– 3,0

– 2,0

– 1,0

– 0,0

– -1,0

– -2,0

– -3,0

Índice de crescimento econômico e número de países  
com a economia em recessão

OrGANIZAÇÃO INTerNACIONAl dO TrABAlHO (OIT). Tendencias mundiales del empleo de 2011. disponível em: <www. oit.org.br>. 
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1.	 explique	quais	são	as	principais	causas	e	os	principais	efeitos	dos	movimentos	populacionais.

2.	 Observando	o	mapa	do	infográfico	da	página	128,	como	você	justificaria	as	principais	rotas	migratórias	no	
mundo	atual,	levando	em	consideração	os	países	que	acolhem	imigrantes	e	as	regiões	de	partida?

3.	 de	que	maneira	as	informações	das	pirâmides	etárias	e	da	distribuição	da	renda	podem	auxiliar	no	plane-
jamento	e	na	implantação	de	políticas	públicas?	dê	um	exemplo.

4.	 explique	de	que	maneira	o	sistema	tributário	pode	ser	utilizado	como	mecanismo	de	distribuição	da	renda	
nacional.

compreendendo conteúdos

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_125a136_U03C06.indd   135 4/12/13   4:23 PM



136	 pOpulaçãO

1.	 leia	novamente	a	epígrafe	deste	capítulo	e	redija	um	texto	considerando	sua	ideia	principal	e	a	importância	
do	respeito	aos	direitos	humanos,	com	destaque	ao	direito	à	nacionalidade.

2.	 Observe	novamente	as	pirâmides	etárias	de	países	desenvolvidos	e	menos	desenvolvidos	da	página	130	e	
responda:

a)	 Que	conclusões	podemos	tirar	ao	comparar	a	base	e	o	topo	das	duas	pirâmides?

b)	em	qual	pirâmide	encontramos	o	maior	percentual	de	população	adulta,	que	concentra	a	pea	dos	países?	Que	
consequências	econômicas	isso	pode	acarretar?

desenvolvendo habilidades 

Pesquisa	na	internet

P Alto comissariado das Nações unidas para Refugiados (Acnur)

disponibiliza estatísticas, textos e publicações sobre refugiados, migrações e outros temas. disponível em: <www.acnur.org/t3/

portugues/>. Acesso em: 9 dez. 2012.

P Divisão de População da Organização das Nações unidas

Aqui você encontra vários indicadores: aspectos demográficos, urbanização e muitos outros (em inglês). disponível em: <www.

un.org/esa/population>. Acesso em: 9 dez. 2012.

P Fundo das Nações unidas para a População (unfpa)

Nesta agência da ONU, estão disponíveis os relatórios sobre a situação da população mundial e análises sobre temas como 

igualdade de gênero, crianças e adolescentes, estratégias de desenvolvimento, saúde reprodutiva e outros. disponível em: 

<www.unfpa.org.br>. Acesso em: 9 dez. 2012.

P Organização mundial para as migrações

Organização intergovernamental com mais de 120 países-membros que realiza estudos sobre migração e desenvolvimento, 

combate à migração forçada e incentiva meios de regulamentação para a circulação de pessoas (em inglês, francês e espanhol). 

disponível em: <www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp>. Acesso em: 9 dez. 2012.

P Programa das Nações unidas para o Desenvolvimento (Pnud)

esta agência da ONU é responsável pela elaboração do relatório de desenvolvimento Humano. disponibiliza relatórios, textos e 

dados estatísticos sobre os mais variados temas relacionados à população e desenvolvimento humano: pobreza e desigualdade, 

educação e cultura, igualdade racial e outros. disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso em: 9 dez. 2012.

Sessão	de	vídeo

P bem-vindo. direção: philippe lioret. frança, 2009.

este filme aborda as políticas de imigração em países europeus por meio da história de um 

adolescente curdo que abandona o Iraque e viaja para tentar reencontrar sua namorada, que 

se mudara para a Inglaterra. em razão das dificuldades, o jovem resolve atravessar o canal 

da Mancha a nado.

P Jean charles. direção: Henrique Goldman. Brasil/Inglaterra, 2009.

filme baseado na história real do mineiro Jean Charles de Menezes, um eletricista que emi-

grou para a Inglaterra e morava em londres. em 22 de julho de 2005, ele foi confundido com 

um terrorista e morto pela polícia britânica.
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A formação e a diversidade 

cultural da população brasileira7
Por mais terras que eu percorra,

Não permita Deus que eu morra 

Sem que eu volte para lá...

Gonçalves Dias (1823-1864), poeta, advogado e jornalista maranhense.

Durante os primeiros dois séculos de colonização portuguesa, a população do Brasil foi cons-

tituída por indígenas, africanos e portugueses. Houve, ainda nesse período, pequena participação 

de franceses, holandeses e britânicos que tentaram se apoderar de parcelas do território que atual-

mente compreende, respectivamente, os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Des-

sa forma, indígenas, africanos, portugueses e a mestiçagem entre eles, que foi intensa, formaram 

a base cultural da população brasileira. Mais tarde ocorreu a influência de outros povos que para cá 

imigraram, principalmente a partir de meados do século XIX até a década de 1930 e, no pós-guerra, 

na de 1950: italianos, espanhóis, alemães, poloneses, japoneses e árabes que se instalaram em 

diversas regiões do país.

Nas últimas décadas do século XX e início deste, outros latino-americanos, chineses, corea-

nos, angolanos e demais povos africanos compõem os novos grupos que para cá vêm em busca de 

novas condições de vida.

Historicamente, todos esses povos vêm contribuindo para a formação da diversidade cultural 

do país, o que se reflete em modos de vida, ideias, costumes e valores, tanto em seus aspectos mate-

riais quanto imateriais: língua, religião, culinária, vestimenta, artefatos, arquitetura, festas populares, 

música, esportes, entre outros.

Neste capítulo, vamos es-

tudar a formação e a diversidade 

étnico-cultural da população bra-

sileira conhecendo suas matrizes, 

os períodos e as correntes imigra-

tórias, os movimentos internos e a 

emigração.

∏	 Na	foto,	de	2012,	procissão	cató-
lica	do	círio	de	Nazaré	em	belém	
(pA).	 essa	 procissão	 reúne,	
anualmente,	cerca	de	2	milhões	
de	romeiros	em	homenagem	a	
Nossa	 senhora	 de	 Nazaré,	 a	
mãe	de	Jesus.	por	sua	grandio-
sidade,	 foi	 registrada,	 em	
setembro	de	2004,	pelo	instituto	
do	patrimônio	Histórico	e	Artís-
tico	 Nacional	 (iphan),	 como	
patrimônio	cultural	de	Nature-
za	imaterial.	As	festas	popula-
res	 são	 manifestações	 que	
refletem	 a	 influência	 cultural	
dos	antepassados	na	constru-
ção	da	identidade	dos	povos.		
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os	primeiros	HAbitANtes

Não há consenso entre os pesquisadores sobre o 

número de indígenas que ocupavam o que é hoje o 

território brasileiro antes da chegada dos portugue-

ses. Segundo o historiador Ronaldo Vainfas no livro 

Brasil: 500 anos de povoamento, as estimativas variam 

entre 1 milhão e 6,8 milhões de nativos, pertencentes 

a várias nações ou etnias. As mais numerosas, e que 

ocupavam as maiores extensões territoriais, eram a Jê 

e a Tupi-Guarani.

Entretanto, é inquestionável que, de 1500 aos 

dias de hoje, os indígenas sofreram intenso genocídio, 

principalmente por transmissão de doenças trazidas 

pelos europeus e para as quais não tinham imunida-

de. Muitos povos também sofreram etnocídio (des-

truição da cultura em si), pois passaram a falar outra 

língua e a professar nova religião e alteraram seus mo-

dos de vestimenta e alimentação, ou seja, passaram a 

fazer parte da sociedade implantada pelos coloniza-

dores. Além disso, foram travadas muitas guerras con-

tra os colonizadores, que tentavam aprisionar os na-

tivos como cativos, provocando milhares de mortes. 

Havia, ainda, guerras entre diferentes nações indíge-

nas, que se intensificavam quando os indígenas fu-

giam das regiões ocupadas pelos europeus em direção 

a terras de outros povos, ou quando alguns grupos se 

aliavam militarmente a portugueses, franceses e ho-

landeses para lutar contra nações inimigas.

De acordo com a Funai e o Censo Demográfico 

do IBGE, em 2010 os descendentes indígenas estavam 

reduzidos a 897 mil indivíduos distribuídos entre 505 

terras indígenas e algumas áreas urbanas (0,4% da po-

pulação total do país), concentrados principalmente 

nas regiões Norte e Centro-Oeste. Segundo as mes-

mas estimativas, há 82 referências (32 confirmadas) 

de grupos isolados, isto é, que não estabeleceram con-

tato com a sociedade brasileira.

Somente a partir da metade do século XX, verifi-

cou-se uma tendência de aumento desse contingente, 

principalmente em função da demarcação de terras in-

dígenas, que em 2012 ocupavam 12,5% do território bra-

sileiro. Em 2010, 36% dos indígenas viviam em áreas ur-

banas e 64%, na zona rural, e a taxa de crescimento da 

população indígena, de 3,5% ao ano, era bem superior à 

média da população não indígena, de 0,8%. Entre as 305 

etnias existentes no país, os Yanomami ocupam a terra 

indígena mais populosa, com 25,7 mil habitantes, dis-

tribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima. A 

etnia Tikuna (AM) é a mais numerosa, com 46 mil pes-

soas, seguida pelos Guarani Kaiowá (MS), com 43 mil 

membros. Os indígenas isolados não foram contabiliza-

dos no Censo 2010 em razão da política de preservação 

cultural. Observe o mapa e leia o texto a seguir.
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p	 o	francês	Jean-	baptiste	debret	(1768-1848)	registrou	cenas	da	vida	brasileira	da	época	em	seus	
desenhos	e	aquarelas.	em	Índios soldados es coltando selvagens,	mostra	nativos	apri	sionados	sendo	
expulsos	de	terras	recém-cultivadas	pelos	colonos	brancos,	nas	proximidades	de	curitiba	(paraná).
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Adaptado de: FUNAI. Povos indígenas. Disponível em: <www.funai.gov.br> Acesso em: 7 jan. 2012. 

A	constituição	federal	asse-
gura	aos	indígenas	o	direito	à	
terra:	“Art.	231.	são	reconhe-
cidos	aos	índios	sua	organi-
zação	social,	costumes,	 lín-
guas,	crenças	e	tradições,	e	
os	direitos	originários	sobre	
as	 terras	 que	 tradicional-
mente	ocupam,	competindo	à	
união	demarcá-las,	proteger	
e	 fazer	 respeitar	 todos	 os	
seus	bens.”.

p

O Censo 2010 investigou pela primeira vez o 

número de etnias indígenas (comunidades definidas 

por afinidades linguísticas, culturais e sociais), en-

contrando 305 etnias, das quais a maior é a Tikuna, 

com 6,8% da população indígena. Também foram 

identificadas 274 línguas indígenas. Dos indígenas 

com 5 anos ou mais de idade, 37,4% falavam uma 

língua indígena e 76,9% falavam português.

Mesmo com uma taxa de alfabetização mais 

alta que em 2000, a população indígena ainda tem 

nível educacional mais baixo que o da população não 

indígena, especialmente na área rural. Nas terras 

indígenas, nos grupos etários acima dos 50 anos, a 

taxa de analfabetismo é superior à de alfabetização.

Povos indígenas: condições de vida
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escola	 indígena	 ianomami,	 na	 aldeia	 de	
Kolulú	(roraima),	fronteira	do	brasil	com	a	
venezuela	(foto	de	2010).
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A criação de parques e terras indígenas onde 

ficam asseguradas as condições de vida em comu-

nidade dos povos nativos constitui o reconheci-

mento do direito de existência de culturas diferen-

ciadas, com valores, tradições e costumes próprios. 

O princípio que embasa a demarcação de suas ter-

ras é o fato de serem os primeiros habitantes deste 

território. Segundo a visão de mundo das diversas 

nações indígenas, a terra constitui a base de seu 

sustento, o lugar onde jazem seus ancestrais e onde 

se reproduzem sua cultura, identidade e forma de 

organização social.

A	formAção	dA	populAção	brAsileirA

Desde o século XVI, início da colonização, os 

portugueses foram se fixando no Brasil. Entre 1532 e 

a segunda metade do século XIX, houve a transferên-

cia forçada de povos africanos para o Brasil, que vie-

ram trabalhar como escravos. A partir de 1870, au-

mentou a imigração livre de europeus, asiáticos e lati-

no-americanos, que povoaram o território e se misci-

genaram entre si e com negros e indígenas. Os descen-

dentes de todos esses povos formam a população 

brasileira atual. Leia o texto a seguir:

[...]

Entre as crianças indígenas nas áreas urbanas, as taxas são pró-

ximas às da população em geral, ambas acima dos 90%.

A análise de rendimentos comprovou a necessidade de se ter um 

olhar diferenciado sobre os indígenas: 52,9% deles não tinham qualquer 

tipo de rendimento, proporção ainda maior nas áreas rurais (65,7%); po-

rém, vários fatores dificultam a obtenção de informações sobre o rendi-

mento dos trabalhadores indígenas: muitos trabalhos são feitos coletiva-

mente, lazer e trabalho não são facilmente separáveis e a relação com a 

terra tem enorme significado, sem a noção de propriedade privada.

Em 2010, 83,0% das pessoas indígenas de 10 anos ou mais de 

idade recebiam até um salário mínimo ou não tinham rendimentos, 

sendo o maior percentual encontrado na região Norte (92,6%), onde 

25,7% ganhavam até um salário mínimo e 66,9% eram sem rendi-

mento. Em todo o país, 1,5% da população indígena com 10 anos ou 

mais de idade ganhava mais de cinco salários mínimos, percentual 

que caía para 0,2% nas terras indígenas.

Somente 12,6% dos domicílios eram do tipo “oca ou maloca”, 

enquanto que, no restante, predominava o tipo “casa”. Mesmo nas 

terras indígenas, ocas e malocas não eram muito comuns: em apenas 

2,9% das terras, todos os domicílios eram desse tipo e, em 58,7% das 

terras, elas não foram observadas.

IBGE. Censo 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 set. 2012.

Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do 

invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros 

africanos, uns e outros aliciados como escravos.

Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, 

matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações 

sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo 

novo (Ribeiro, 1970), num novo modelo de estruturação societária. 

Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada cultural-

mente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinami-

zada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de 

traços culturais dela oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo 

e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de 

quantos existam. Povo novo, ainda, porque é um novo modelo de es-

truturação societária, que inaugura uma forma singular de organiza-

ção socioeconômica, fundada num tipo renovado de escravismo e 

numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela 

inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão 

sacrificado, que alenta e comove a todos os brasileiros.

[...]

Essa unidade étnica básica não significa, porém, nenhuma uni-

formidade, mesmo porque atuaram sobre ela três forças diversifica-

doras. A ecológica, fazendo surgir paisagens humanas distintas onde 

as condições do meio ambiente obrigaram a adaptações regionais. A 

econômica, criando formas diferenciadas de produção, que conduzi-

ram a especializações funcionais e aos seus correspondentes gêne-

ros de vida. E, por último, a imigração, que introduziu, nesse magma, 

novos contingentes humanos, principalmente europeus, árabes e 

japoneses. Mas já o encontrando formado e capaz de absorvê-los e 

abrasileirá-los, apenas estrangeirou alguns brasileiros ao gerar dife-

renciações nas áreas ou nos estratos sociais onde os imigrantes mais 

se concentram.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 9-21.

Darcy Ribeiro (1922-1997) foi antropólogo, professor universitário, minis-

tro do governo João Goulart, vice-governador do Rio de Janeiro e senador por 

esse estado.

o Povo brasileiro
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a miscigenação da PoPulação brasileira

Como podemos observar na tabela ao lado, se-
gundo o IBGE, os percentuais de pessoas que se con-
sideram brancas e negras vêm se reduzindo, e o nú-
mero das que se consideram pardas, aumentando, o 
que demonstra que continua havendo miscigenação 
na população brasileira.

É importante ressaltar que, embora essa miscige-
nação seja uma realidade histórica, os dados da tabela 
refletem a pesquisa do Censo 2010, que é baseada na 
forma como as pessoas se viam. Os recenseadores 
eram instruídos a mostrar, em 25% dos domicílios pes-
quisados, um cartão com as opções de cor: branca, pre-
ta, amarela, parda e indígena. Nem sempre os mestiços 
ou pardos se declaravam como tal, havendo muitos 
mulatos que se declaravam pretos, enquanto outros se 
declaravam brancos; mestiços de brancos com indíge-
nas se declaravam indígenas, enquanto outros se decla-
ravam brancos. Além disso, existem muitas pessoas 
que, por particularidades culturais do lugar onde vi-
vem, não se identificam com nenhuma das cinco op-
ções oferecidas para enquadramento da resposta.

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad), realizada pelo IBGE em anos diferentes 
dos anos do Censo demográfico, são visitados apenas 
alguns domicílios. Em 1976, em vez de apresentar car-
tão com opções de cor, os recenseadores anotaram a 
resposta espontânea da pessoa pesquisada. Embora 
as cores utilizadas no censo tenham constado em 

57% das respostas, foram mencionados 136 termos 
para designar cores, alguns curiosos: alvarenta, fo-
goió, lilás, marinheira, castanha, enxofrada, pálida, 
roxa, sarará e turva, entre outros.

A espécie humana é uma só, não existem raças. 
O conceito de raça (ou mesmo cor, que seria sua ex-
pressão fenotípica), como ainda aparece nas pesqui-
sas do IBGE, não se sustenta cientificamente. O texto 
a seguir mostra que, geneticamente, a espécie huma-
na é uma só, não pode ser dividida em raças. O racis-
mo é uma construção histórica e ideológica recente e 
que deve ser desconstruída.

PoPulação ResIDeNte (%)

Cor 1950 1980 2010

Branca 61,7 54,7 47,5

Negra 11,0 5,9 7,5

Parda 26,5 38,5 43,4

Amarela 0,6 0,6 1,1

Indígena* – – 0,4

Sem declaração 0,2 0,3 0,1

ANUÁRIO Estatístico do Brasil 1998. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. v. 58;  CENSO 
Demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 set. 2012.

*  O IBGE passou a coletar dados sobre a população indígena somente a partir da 
década de 1990.

colunista conta como as raças foram inventadas e 
destaca que agora é nosso dever desinventá-las

Parece existir uma noção generalizada de que o conceito de 
raças humanas e sua indesejável consequência, o racismo, são tão 
velhos como a humanidade. Há mesmo quem pense neles como 
parte essencial da “natureza humana”. Isso não é verdade. Pelo 
contrário, as raças e o racismo são uma invenção recente na história 
da humanidade. 

Nas civilizações antigas não são encontradas evidências inequí-
vocas da existência de racismo (que não deve ser confundido com ri-
validade entre comunidades). É certo que havia escravidão na Grécia, 
em Roma, no mundo árabe e em outras regiões. Mas os escravos 
eram geralmente prisioneiros de guerra e não havia de maneira algu-
ma a ideia de que eles fossem “naturalmente” inferiores aos seus 
senhores. A escravidão era mais conjuntural que estrutural – se o 
resultado da guerra tivesse sido outro, os papéis de senhor e escravo 
estariam invertidos.

A emergência do racismo e a cristalização do conceito de raças 
coincidiram historicamente com dois fenômenos da era moderna: o 
início do tráfico de escravos da África para as Américas e o esvaneci-
mento do tradicional espírito religioso em favor de interpretações 
científicas da natureza.

[...]

diversidade humana

Antes de prosseguirmos, proponho ao leitor um simples experi-
mento. Dirija-se a um local onde haja grande número de pessoas – 
uma sala de aula, um restaurante, o saguão de um edifício comercial 
ou mesmo a calçada de uma rua movimentada. Agora observe cuida-
dosamente as pessoas ao redor.

Deverá logo saltar aos olhos que somos todos muito parecidos 
e, ao mesmo tempo, muito diferentes. Realmente, podemos ver gran-
des similaridades no plano corporal, na postura ereta, na pele fina e na 
falta relativa de pelos, características da espécie humana que nos 
distinguem dos outros primatas.

o dna do racismo
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As	correNtes	imigrAtóriAs

Como a Coroa portuguesa não fazia registros ofi-
ciais, não existem dados de quantos negros escraviza-
dos ingressaram no Brasil, quais foram os anos de maior 
fluxo, por qual porto entraram e de que lugar da África 
vieram. O gráfico da página ao lado mostra apenas a 
entrada de imigrantes livres a partir de 1808, não consi-
derando a corrente africana, a mais importante até 
1850. Segundo estimativas, como a encontrada no livro 
Brasil: 500 anos de povoamento, ingressaram no país 
pelo menos 4 milhões de africanos de 1550 a 1850, a 
maioria de Angola, Ilha de São Tomé e Costa do Marfim.

Entre as correntes imigratórias especificadas no 
gráfico, a mais importante foi a portuguesa, que se ini-
ciou efetivamente em 1530, se estendeu até os anos 1980 
e voltou a acontecer a partir da crise econômica mun-
dial que se iniciou em 2008, com a vinda de profissionais 
qualificados em busca de emprego. Além de serem nu-
mericamente mais significativos, os imigrantes portu-
gueses espalharam-se por todo o território nacional. 

A segunda maior corrente de imigrantes livres foi 
a italiana; a terceira, a espanhola; e a quarta, a alemã. A 
partir de 1850, a expansão dos cafezais pelo Sudeste e a 
necessidade de efetiva colonização da região Sul leva-
ram o governo brasileiro a criar medidas de incentivo à 

vinda de imigrantes europeus para substituir a mão de 
obra escravizada. Entre as principais medidas adotadas 
e divulgadas na Europa, incluíam-se o financiamento 
da passagem e a suposta garantia de emprego, com mo-
radia, alimentação e pagamento anual de salários.

Embora atraente, essa propaganda governamental 
revelou-se enganosa e escondia uma realidade perversa: 
a escravidão por dívida. O imigrante, ao fim de um perío-
do de trabalho duro nas lavouras de café, quando deveria 
receber seu pagamento, era informado de que seu salário 
não fora suficiente para pagar moradia e alimentos con-
sumidos ao longo do ano. Muitas vezes o salário não 
dava sequer para pagar as despesas de transporte – que, 
segundo a propaganda do governo, seria gratuito. A saí-
da do imigrante da fazenda somente seria permitida 
quando a dívida fosse quitada. Como não tinha condi-
ções de pagar o que devia, ele ficava aprisionado no lati-
fúndio, vigiado por capangas. Na prática, tratava-se de 
uma escravidão por dívida, comum até hoje em vários 
estados do Brasil, sobretudo na Amazônia. Essa realida-
de levou a Alemanha, em 1859, e a Itália, em 1902, a proi-
birem os incentivos à imigração para o Brasil, isto é, cada 
cidadão alemão ou italiano que quisesse emigrar para 
este país teria de viajar com recursos próprios.

Por outro lado, serão evidentes as extraordinárias variações 

morfológicas entre as diferentes pessoas: sexo, idade, altura, peso, 

massa muscular e distribuição de gordura corporal, comprimento, 

cor e textura dos cabelos (ou ausência deles), cor e formato dos olhos, 

formatos do nariz e lábios, cor da pele, etc. Estas variações são quan-

titativas, contínuas, graduais. [...] 

Taxonomia da humanidade

Vejamos agora, em nítido contraste com as conclusões do expe-

rimento de observação empírica acima, a rigidez da classificação da 

humanidade feita pelo naturalista sueco Carl Linnaeus (1707-1778) 

na edição de 1767 do seu Systema Naturae (“Sistema da natureza”). 

Ele apresentou, pela primeira vez na esfera científica, uma divisão 

taxonômica da espécie humana. Linnaeus distinguiu quatro raças 

principais (além de uma quinta, mitológica, que não levaremos em 

consideração) e qualificou-as de acordo com o que ele considerava 

suas características principais:

• Homo sapiens europaeus: Branco, sério, forte

• Homo sapiens asiaticus: Amarelo, melancólico, avaro

• Homo sapiens afer: Negro, impassível, preguiçoso 

• Homo sapiens americanus: Vermelho, mal-humorado, vio-

lento

[...]

Esse tipo de associação fixa de características físicas e psicoló-

gicas, que incrivelmente ainda persiste na atualidade, não faz absolu-

tamente nenhum sentido do ponto de vista genético e biológico! O 

genoma humano tem cerca de 20 mil genes e sabemos que poucas 

dúzias deles controlam a pigmentação da pele e a aparência física dos 

humanos. Está 100% estabelecido que esses genes não têm nenhu-

ma influência sobre qualquer traço comportamental ou intelectual.

[...]

O genial poeta Chico Buarque de Holanda sugere na canção “Apesar 

de você”: “Você que inventou a tristeza, / Ora, tenha a fineza / De desinven-

tar...”. Parafraseando-o, podemos dizer que, se a cultura ocidental inven-

tou o racismo e as raças, temos, agora, o dever de desinventá-los!

Não será tarefa fácil; alguns diriam mesmo impossível, pois as 

categorias raciais estão entranhadas nas nossas instituições sociais. 

Para levá-la a cabo, devemos nos alinhar com uma proposta do gran-

de político americano Robert Kennedy (1925-1968): “Há aqueles que 

veem as coisas como elas são e perguntam por quê. Eu sonho com 

coisas que nunca foram e pergunto: por que não?”.

PENA, Sérgio Danilo. O DNA do racismo. Ciência Hoje. Disponível em: 

<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/deriva-genetica/o-dna-do-racismo>. 

Acesso em: 9 dez. 2010.

Sérgio Danilo Pena é professor titular do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
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Além dos cafezais da região Sudeste, outra 

grande área de atração de imigrantes europeus, com 

destaque para portugueses, italianos e alemães, foi o 

Sul do país. Nessa região, os imigrantes ganhavam a 

propriedade da terra, onde fundaram colônias de 

povoamento (pequenas e médias propriedades, com 

mão de obra familiar e produção policultora destina-

da ao abastecimento interno) que prosperaram bas-

tante. Muitas dessas colônias, com o tempo, se 

transformaram em importantes cidades, como Por-

to Alegre (RS) e Florianópolis (SC), fundadas por 

portugueses; Joinville e Blumenau (SC), por alemães; 

Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves (RS), por 

italianos, dentre dezenas de outras – algumas foram 

fundadas por outros europeus 

que vieram em menor quantida-

de, como os eslavos (poloneses e 

ucranianos) no Paraná. Os espa-

nhóis não fundaram cidades; em 

vez disso espalharam-se pelos 

grandes centros urbanos de todo 

o Centro-Sul brasileiro, principal-

mente São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 1908, aportou em Santos a primeira embar-

cação trazendo colonos japoneses. O destino de qua-

se todos foram as lavouras de café do oeste do estado 

de São Paulo e norte do Paraná; alguns se instalaram 

no vale do Ribeira (SP) e ao redor de Belém (PA). Da 

década de 1980 até 2008/2009, porém, alguns descen-

dentes de japoneses, fazendo o caminho inverso de 

seus ancestrais, emigraram em direção ao Japão como 

trabalhadores (os chamados decasséguis), ocupando 

postos de trabalho desprezados por cidadãos japone-

ses, geralmente em linhas de produção industrial. 

Com a crise econômica do fim da década de 2000 e o 

aumento do desemprego no Japão, esse fluxo estag-

nou-se e muitos decasséguis voltaram ao Brasil.

Brasil: entrada de imigrantes

Adaptado de: AZEVEDO, Aroldo de. Brasil, a terra e o homem. São Paulo: Nacional, 1970. [s.p., tabela 4.]. v. II.

*  Em 1850, a Lei de Terras limitou o acesso à compra de imóveis rurais ao instituir que essa compra só se realizaria por meio de leilões, e a Lei Eusébio de Queirós proibiu o tráfico de 

escravos para o Brasil.

**  Em 1934, a Lei de Cotas limitou o ingresso de imigrantes a 2% do total que havia ingressado nos últimos cinquenta anos, por nacionalidade.

*** Estimativa
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A	cidade	de	gramado	 (rs)	 foi	 fundada	
por	 imigrantes	 alemães	 com	 base	 na	
colonização	de	povoamento.	Na	foto,	vis-
ta	do	centro	da	cidade	com	construções	
em	estilo	arquitetônico	alemão,	em	2012.
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os	priNcipAis	fluxos	migrAtórios

Segundo dados do IBGE, em 
2011, 40% dos habitantes do país 
não eram naturais do município 
em que moravam, e cerca de 16% 
deles não era procedente da unida-
de da federação em que moravam.

Esses números mostram que 
predominam movimentos migrató-
rios dentro do estado de origem e 
que há um crescimento dos fluxos 
urbano-urbano e intrametropolita-
no, isto é, aumenta o número de pes-
soas que migram de uma cidade para 
outra no mesmo estado ou em deter-
minada região metropolitana em 
busca de melhores condições de mo-
radia. No entanto, permanecem os 
movimentos migratórios interesta-
duais, como mostra o mapa ao lado.

Analisando a história brasilei-
ra, percebemos que desde o tempo 
da colonização os movimentos mi-
gratórios estão associados a fatores 
econômicos. Quando terminou o 
ciclo da cana-de-açúcar no Nordes-
te e se iniciou o do ouro em Minas 
Gerais, houve um grande desloca-
mento de pessoas e um intenso 
processo de urbanização no novo 

centro econômico do país.

p	 postes	de	iluminação	com	características	japonesas	em	rua	do	bairro	da	liberda-
de,	no	centro	de	são	paulo	(foto	de	2012).

As correntes imigratórias de 

menor expressão numérica in-

cluem judeus (espalhados pelo 

país e provenientes de diversos 

países, principalmente europeus), 

árabes (sírios e libaneses, também 

espalhados pelo país), chineses e 

coreanos (mais concentrados em 

São Paulo) e eslavos (principal-

mente poloneses, lituanos e rus-

sos, mais concentrados em Curiti-

ba e outras cidades paranaenses). 

Há também sul-americanos (so-

bretudo argentinos, uruguaios, pa-

raguaios, bolivianos e chilenos), a 

maioria na Grande São Paulo.
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Brasil: principais fluxos migratórios

Adaptado de: SANTOS, Milton. Atlas nacional do Brasil 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. p. 139.
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Mais tarde, com o ciclo do café e o processo de 
industrialização, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro se 
tornou o grande polo de atração de migrantes, que 
saíam de sua região de origem em busca de emprego 
ou de melhores salários. Somente a partir da década 
de 1970, com o processo de desconcentração da ativi-
dade industrial e a criação de políticas públicas de 
incentivo à ocupação das regiões Norte e Centro-Oes-
te, a migração em direção ao Sudeste começou a apre-
sentar significativa queda.

Qualquer região do país que receba investimen-
tos produtivos, públicos ou privados, que aumentem 
a oferta de emprego, receberá também pessoas dis-
postas a preencher os novos postos de trabalho. É o 
que acontece atualmente no estado de São Paulo. As 
cidades médias e grandes do interior – como Campi-
nas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e 

São José do Rio Preto, assim como algumas menores 
em suas respectivas regiões – apresentam índices de 
crescimento econômico maiores que os da Grande 
São Paulo, o que gera aumento populacional. Essa si-
tuação ocorreu graças ao desenvolvimento dos siste-
mas de transportes, energia e telecomunicações, que 
integraram o interior do estado não só ao país, mas ao 
mundo. Boa parte da produção econômica estadual é 
destinada ao mercado externo.

Atualmente, as cidades de São Paulo e Rio de Ja-
neiro são as capitais cuja população menos cresce no 
Brasil. Em primeira posição, figuram algumas capitais 
de estados da região Norte, com destaque para Pal-
mas (TO), Macapá (AP) e Rio Branco (AC), localizadas 
em áreas de expansão das atuais fronteiras agrícolas 
do país. Em seguida, vêm as capitais nordestinas e, 
finalmente, as do Sul do Brasil.

Êxodo rural e migração Pendular

Em 1920, apenas 10% da população brasileira vivia 
em cidades. Cinquenta anos depois, em 1970, esse per-
centual já era de 56%. De acordo com o Censo 2010, hoje 
quase 85% da população brasileira é urbana (veja a tabe-
la a seguir; no capítulo 10 vamos analisar esses dados de 
forma mais aprofundada). Estima-se que, entre 1950 e 
2000, 50 milhões de pessoas migraram do campo para as 
cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. É im-

portante lembrar que, na maioria dos casos, esses mi-
grantes se deslocaram para as cidades com pouquíssimo 
dinheiro e em condições muito precárias, consequência 
de uma política agrária que modernizou o trabalho do 
campo e concentrou a posse da terra. Esse processo 
ocorreu associado a uma industrialização que permane-
cia concentrada nas principais regiões metropolitanas, 
que, por isso, se tornavam áreas muito atrativas.

p	 o	crescimento	populacional	de	rio	branco	(Ac)	resulta	da	expansão	da	agropecuária	e	de	outras	ativi-
dades	na	periferia	da	Amazônia.	Na	foto,	vista	do	centro	histórico	dessa	cidade,	em	2012.
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No entanto, como as cidades receptoras desse 

enorme contingente populacional não receberam in-

vestimentos públicos suficientes em obras de infraes-

trutura urbana, passaram a crescer desordenada e 

aceleradamente, com a autoconstrução, o erguimen-

to de submoradias e o surgimento de loteamentos 

(em grande parte clandestinos) em suas periferias. 

Esse processo reduziu os vazios demográficos que 

existiam entre uma cidade e outra e, somado a outros 

fatores, colaborou para a formação de regiões metro-

politanas (veremos sua definição e distribuição pelo 

território no capítulo 10).

BRasIl: PoPulação uRBaNa e RuRal – 1970 a 2010

ano

urbana Rural

totalMilhões de 
habitantes

%
Milhões de 
habitantes

%

1970 52,1 55,92 41,1 44,08 93,2

1980 80,5 67,57 38,6 32,43 119,1

1991 108,1 74,00 38,0 26,00 146,1

2000 137,9 81,22 31,8 18,88 169,8

2010 160,2 84,40 30,5 15,60 190,7

ANUÁRIO Estatístico do Brasil 1997/Brasil em números 2002. IBGE; SÍNTESE de 
indicadores sociais 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2009; CENSO Demográfico 2010. 

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2012.

A	emigrAção

Como vimos no capítulo anterior, os movimen-

tos de população sempre estão associados a fatores 

de repulsão e de atração, e muitas vezes os emigran-

tes saem contrariados de seu país de origem, como 

indica o verso da epígrafe. A partir da década de 1980, 

o Brasil começou a se tornar um país com fluxo imi-

gratório negativo – número de emigrantes maior que 

o de imigrantes (veja o gráfico na página seguinte).

Do início da década de 1980 até a crise mun-

dial que se iniciou em 2008, muitos brasileiros se 

transferiram para os Estados Unidos, Japão e Euro-

pa (sobretudo Portugal, Inglaterra, Espanha e Fran-

ça), entre outros destinos, em busca de melhores 

condições de vida, já que no Brasil os salários pagos 

são muito mais baixos se comparados aos desses 

países e os índices de desemprego e subemprego 

costumam ser mais elevados. Há também um gran-

de número de brasileiros estabelecidos no Para-

guai, quase todos produtores rurais que para ali se 

dirigiram em busca de terras baratas e de uma car-

ga tributária menor que a brasileira. Como a maio-

ria dos emigrantes entra clandestinamente nos paí-

ses a que se dirigem, há estimativas precárias sobre 

o volume total do fluxo migratório.

∏	 entre	 as	 cidades	 que	 com-
põem	cada	região	metropoli-
tana	ocorre	um	deslocamento	
diário	 da	 população,	 movi-
mento	 conhecido	 como	
migração pendular.	 A	 exis-
tência	de	um	eficiente	siste-
ma	 de	 transporte	 coletivo	 é	
fundamental	 para	 quem	
migra	 pendularmente	 entre	
sua	 moradia,	 muitas	 vezes	
situada	na	periferia	distante,	e	
o	 local	de	 trabalho.	como	o	
sistema	de	transporte	público	
das	 metrópoles	 brasileiras	
em	geral	é	ineficiente,	o	des-
locamento	diário	dos	 traba-
lhadores	 é	 muito	 penoso	 e	
consome	 muito	 tempo.	 Na	
foto,	 usuários	 prejudicados	
em	dia	de	greve	de	motoristas	
de	ônibus	em	Natal	(rN),	em	
2011.
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Entretanto, desde a eclosão da 

crise econômica que se iniciou em 

2008, o Brasil passou a receber mui-

tos imigrantes de países latino- 

-americanos, com destaque para 

Bolívia, Peru e Paraguai, e de alguns 

países europeus, principalmente 

Portugal e Espanha; além disso, 

muitos brasileiros que moravam no 

exterior voltaram para o país. As-

sim, a partir desse ano, o Brasil dei-

xou de ser um país onde predomi-

nava a emigração e passou a receber 

muitos estrangeiros. Tradicional-

mente, os principais destinos dos 

emigrantes de países da América do 

Sul e Central são os Estados Unidos 

e a Espanha. Porém, como a econo-

mia brasileira conseguiu enfrentar a 

crise com muito mais vigor que a de 

muitos países desenvolvidos e há 

grande facilidade de deslocamento 

terrestre para cá, muitos emigran-

tes latinos trocaram de destino.

Estados Unidos

Portugal

Espanha

Japão

Itália

Inglaterra

França

Alemanha

Suíça

Austrália

Canadá

Argentina

Bolívia

Irlanda

Bélgica

Holanda

Paraguai

Guiana Francesa

Angola

Suriname

Demais países
(%)

0 5 10

23,8

13,4

9,4

7,4

7,0

6,2

3,6

3,4

2,5

2,2

2,1

1,8

1,6

1,3

1,1

1,1

1,0

0,8

0,8

0,7

8,9

15 20 25

Total: 491 645 pessoas*

Brasileiros residentes no exterior – 2010

IBGE. Censo demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2012.

* Número oficial do Censo 2010. Segundo estimativas do Ministério das Relações Exteriores, de 2 a 3,7 milhões de pessoas 

são emigrantes, mas os números do Censo permitem comparações entre os países de destino.

1. por	que	a	criação	de	parques	e	terras	indígenas	contribui	para	a	preservação	da	identidade	cultural	de	di-
versos	povos	nativos?

2. Quais	foram	os	principais	períodos	e	correntes	imigratórias	para	o	brasil?	caracterize-os.

3. estabeleça	as	relações	entre	êxodo	rural	e	migração	pendular.

4. Quais	são	os	principais	países	de	destino	dos	emigrantes	brasileiros?	Quais	os	principais	objetivos	desses	
imigrantes	nesses	países?

compreendendo conteúdos

1. procure	em	jornais,	revistas	e	na	internet	notícias	que	mostrem	as	principais	regiões	brasileiras	e	países	do	
mundo	que	concentram	os	maiores	movimentos	populacionais.	em	seguida,	faça	o	que	se	pede.

a)	 destaque	as	causas	de	repulsão	e	os	fatores	de	atração	dos	migrantes	nos	lugares	mencionados	nas	notícias	
pesquisadas.	

b)	A	região	onde	você	mora	está	entre	esses	lugares	de	repulsão	ou	atração?	

c)	 faça	uma	breve	entrevista	com	familiares	ou	pessoas	que	moram	em	seu	bairro	que	tenham	emigrado,	imigrado	
ou	migrado.	procure	saber	quais	foram	os	motivos	do	deslocamento	e	verifique	se	correspondem	aos	mesmos	
motivos	noticiados.

2. leia	o	texto	“o	dNA	do	racismo”	(página	141)	e	responda:	quais	são	os	argumentos	utilizados	para	mostrar	
que	o	racismo	é	uma	construção	social	que	se	desenvolveu	em	períodos	recentes	da	História	e	não	tem	
nenhuma	justificativa	científica?	

desenvolvendo habilidades 
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Pesquisa na internet

P ComCiência

Revista eletrônica de jornalismo científi co da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Laboratório de Estudos 

Avançados em Jornalismo da Universidade de Campinas (Unicamp). Reunião de vários artigos sobre a população negra no Brasil, 

como “Titulação de terras a quilombolas”, “Mercado de trabalho”, “Qualidade de vida” e “Ações afi rmativas”. Disponível em: <www.

comciencia.br/reportagens/negros/01.shtml>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P Fundação Nacional do Índio (Funai)

Este site disponibiliza dados, mapas, textos e outros recursos que tratam dos povos indígenas do Brasil. Disponível em: <www.

funai.gov.br>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P IBGe

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística é a principal fonte primária de dados estatísticos sobre população e outros indi-

cadores brasileiros. Por ser um órgão do governo federal, seus dados são considerados ofi ciais. Disponível em: <www.ibge.gov.

br>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P Instituto socioambiental

Neste endereço você encontra várias informações, textos e imagens sobre a população indígena na atualidade, envolvendo 

política e direitos dos povos indígenas, as terras e o quadro atual das diversas etnias. Disponível em: <www.socioambiental.org>. 

Acesso em: 8 jan. 2013.

P Memorial do Imigrante

Antiga hospedaria dos imigrantes, atualmente abriga o Museu da Imigração e o consulado italiano em São Paulo. Oferece vários 

dados e imagens sobre a imigração estrangeira para o Brasil. Disponível em: <www.memorialdoimigrante.sp.gov.br>. Acesso 

em: 8 jan. 2013.

P Museu do Índio

Divulga textos, dados e imagens sobre a população indígena brasileira, além de promover exposições e eventos sobre o tema. 

Disponível em: <www.museudoindio.org.br>. Acesso em: 8 jan. 2013.

Sessão de vídeo

P Gaijin – os caminhos da liberdade. Direção: Tizuka Yamasaki, Brasil, 1980.

Mostra as adversidades, como a escravidão por dívida, enfrentadas pelos primeiros imigrantes japoneses que se dirigiram às 

fazendas de café do interior de São Paulo no início do século XX.

P o homem que virou suco. Direção: João Batista de Andrade, Brasil, 1980.

Retrata os confl itos psicológicos e a crítica social à imigração de nordestinos para São Paulo. O maior transtorno não é enfrentado 

pelos cidadãos que moram na cidade que recebem os migrantes, mas pelas pessoas que foram obrigadas, por fatores econô-

micos, a abandonar sua região de origem.

P Quilombo. Direção: Cacá Diegues, Brasil/França, 1984.

Conta a história do Quilombo dos Palmares, a maior organização de resistência negra contra a escravidão no Brasil. Em meados 

do século XVII, escravos nordestinos fugiram das plantações de cana e fundaram esse quilombo, que sobreviveu por mais de 

setenta anos.

P o caminho das nuvens. Direção: Vicente Amorim, Brasil, 2003.

Mostra a epopeia de Romão, um caminhoneiro desempregado, sua mulher, Rose, e seus cinco 

fi lhos em uma viagem de bicicleta da Paraíba até o Rio de Janeiro. Ele foi em busca de um emprego 

de mil reais de salário, quantia que considerava o mínimo necessário para sustentar sua família.
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Aspectos demográficos e 

estrutura da população brasileira8
Gente é pra brilhar,

não pra morrer de fome

VELOSO, Caetano. Gente. In: Bicho (LP). Philips, 1977.

A população brasileira vem passando por mudanças estruturais em sua compo-
sição demográfica, e essa transformação provoca grandes impactos na sociedade e na 
economia do país. Você já imaginou quais são as consequências positivas e negativas da 
redução do número de jovens e do aumento do número de idosos no conjunto total 
da população?

Neste capítulo, vamos estudar as causas e consequências da redução da fecundi-
dade e do aumento da expectativa de vida, a estrutura por idade e sexo, a distribuição da 
população economicamente ativa (PEA) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

p	 baile	da	terceira	idade	no	sesc	pompeia,	em	são	paulo	(sp),	em	2010.	conhecendo	a	dinâmica	
e	a	estrutura	da	população,	a	sociedade	está	mais	preparada	para	avaliar	a	qualidade	das	polí-
ticas	públicas	em	vários	setores,	como	educação,	saúde,	previdência	social	e	outros.
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150	 populAção

crescimento	vegetAtivo	e	trAnsição	demográficA

A sociedade brasileira vem 

passando por grande mudança na 

taxa de fecundidade (número mé-

dio de filhos que uma mulher te-

ria ao final do seu período fértil), 

o que gera reflexos diretos no cres-

cimento populacional. Em 2010, a 

taxa de fecundidade da mulher 

brasileira era 1,8 (leia o gráfico ao 

lado), nível inferior aos 2,1 consi-

derados pela ONU como nível de 

reposição da população. A redu-

ção do número de filhos por mu-

lher é consequência de uma série 

de fatores, destacando-se urbani-

zação, melhora nos índices de 

educação, maior acesso ao plane-

jamento familiar, maior ingresso 

das mulheres no mercado de tra-

balho e mudança nos valores so-

cioculturais.

Entre 1950 e 1980, a popula-

ção brasileira cresceu em média 

2,8% ao ano, índice que projetava 

sua duplicação a cada 25 anos. Em 

2010, o crescimento populacional 

tinha caído para 0,8% ao ano, com 

a população tendendo a dobrar a 

cada 87 anos.

Paralelamente a essa acen-

tuada redução da natalidade, vem 

aumentando a esperança de vida 

ao nascer, como mostra o segundo 

gráfico ao lado.

O Brasil, portanto, está pas-

sando por uma transição demo-

gráfica, que se acentuou a partir 

do início da década de 1980. 

Como podemos observar no gráfi-

co à direita, vem se reduzindo a 

participação de crianças e au-

mentando a de jovens, adultos e 

idosos no conjunto total da popu-

lação, o que é fruto da redução da 

fecundidade e do aumento da es-

perança de vida.
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IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

IBGE. Indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 25 set. 2012.
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Essas alterações na composição etária da popu-

lação mostram que o Brasil ingressou no período de 

passagem da chamada “janela demográfica”. Isso 

acontece quando diminui a razão de dependência, 

isto é, há redução do peso das crianças (0 a 14 anos) e 

dos idosos (65 anos ou mais), segmentos definidos 

como economicamente dependentes, sobre a popula-

ção de 15 a 64 anos de idade, que é o intervalo de ida-

des que concentra a PEA. Em 2010, cerca de 33% da 

população era composta de crianças e idosos e 67% 

estavam na faixa de 15 a 64 anos. O percentual de po-

pulação em idade ativa deve aumentar até 2025 e, a 

partir de então, começará a diminuir, conforme de-

monstra o gráfico da página anterior, que traz os va-

lores em números absolutos.

Como vimos no capítulo 5, o crescimento vegeta-

tivo corresponde à diferença entre as taxas de natali-

dade e de mortalidade. O gráfico a seguir mostra os 

nascimentos e os óbitos e o crescimento vegetativo em 

números absolutos. O aumento dos óbitos está asso-

ciado ao crescimento e ao envelhecimento populacio-

nal: à medida que aumenta o número absoluto da po-

pulação e a participação percentual de idosos no con-

junto total dela, há uma elevação no número de óbitos.

Em termos percentuais, a taxa de mortalidade 

brasileira já atingiu um patamar equivalente ao de 

países desenvolvidos, próximo a 6‰. Isso significa 

que seis habitantes morrem a cada grupo de mil, ten-

dendo a se estabilizar por algumas décadas e, poste-

riormente, crescer, chegando a 8 ou 9‰.

Perceba também que, segundo as projeções, a 

partir de 2036 a população brasileira deverá parar de 

crescer e, então, sofrer redução, porque o número de 

óbitos tenderá a ser maior que o de nascimentos.
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Brasil: nascimentos, óbitos e crescimento vegetativo

BrAsIl: crEscImENto VEgEtAtIVo – 1980/2050

grupos de 

idade

taxa média geométrica de crescimento anual da população total (%)

1980/1990 1990/2000 2000/2008 2008/2010* 2010/2020* 2020/2030* 2030/2050*

Total 2,14 1,57 1,28 0,96 0,70 0,44 (-) 0,05

IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 1980-2050 – Revisão 2008. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 25 set. 2012.

* Projeções.

Essas mudanças no comportamento demográfi-

co permitem que os governos – federal, estadual e 

municipal – estabeleçam planos de investimentos em 

educação e saúde muito mais favoráveis do que na 

década de 1970, quando o ritmo de crescimento da 

população beirava os 3% ao ano. Para os jovens, o in-

vestimento hoje pode priorizar a melhoria da qualida-

de do serviço prestado e não mais a expansão da rede, 

como antes, quando era necessário construir cada vez 

mais escolas e hospitais e, para os idosos, há necessi-

dade de expansão dos serviços públicos.

Em razão dessa pressão demográfica, a neces-

sidade de aumento acelerado do número de vagas 

nas escolas e de leitos hospitalares, por exemplo, 

foi acompanhada de grande deterioração da quali-

dade dos serviços prestados nessas áreas. Os inves-

timentos públicos e as políticas sociais do período 

não garantiram a qualidade desses serviços. Nessa 

C
a

s
s
ia

n
o

 R
ö

d
a

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it

o
ra

IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 1980-2050 – Revisão 2008. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 25 set. 2012.
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época, 52% da população tinha menos de 20 anos, 

e o discurso oficial sobre o controle da natalidade 

chamava a atenção para as consequências negati-

vas de uma explosão demográfica, que poderia 

comprometer a possibilidade de melhoria das con-

dições de vida da população.

Na política educacional, a redução relativa da po-

pulação em idade escolar permite aumentar os recur-

sos destinados à melhoria da qualidade do ensino. Para 

que isso ocorra, é necessário que se mantenha o mes-

mo nível percentual de investimentos do 

PIB no setor e que esses sejam realizados 

com responsabilidade. Desde 1988, a 

Constituição obriga os governos a 

vincularem parte da arrecadação de 

impostos à educação:

O crescimento da população com idade acima 

de 60 anos exige maiores investimentos no sistema de 

saúde, pois os idosos requerem mais cuidados médi-

cos, tanto na medicina preventiva como na curativa. 

Além disso, o aumento percentual de idosos em rela-

ção à PEA tem provocado desequilíbrios no sistema 

público de previdência social, já que diminui, propor-

cionalmente, o número de trabalhadores na ativa que 

devem contribuir com a arrecadação previdenciária 

repassada para as aposentadorias.
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Art. 212. A União aplicará, anualmente, 

nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, com-

preendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.

EspErança dE vida E mortalidadE infantil

A esperança de vida ao nascer e a taxa de mortalidade 

infantil são importantes indicadores da qualidade de vida 

da população de um país porque refletem fatores como 

escolaridade, saneamento básico, serviços de saúde, cam-

panhas de vacinação, atenção ao pré-natal, aleitamento 

materno, nutrição e outros. Analisando os dados da tabe-

la e do gráfico a seguir, constatamos que os contrastes re-

gionais são muito acentuados no Brasil. Em 2009, no Sul, 

a expectativa de vida ao nascer era 4,8 anos maior que a 

do Nordeste, onde o índice de mortalidade infantil, embo-

ra tenha apresentado grande redução entre 2000 e 2010, 

continua elevado em relação às outras regiões. Esses indi-

cadores correspondem a uma média e, portanto, não re-

velam as variações entre as classes sociais em cada região.

Embora tenha caído de aproximadamente 100‰ 

para 16‰ entre 1970 e 2010, a mortalidade infantil no 

Brasil ainda é alta se comparada com a de outros países 

com nível de desenvolvimento semelhante. No mesmo 

período, essa taxa era de 10,5‰ na Argentina e 7,3‰ no 

Chile. Com relação aos países desenvolvidos, a distância é 

ainda maior: Noruega, 3,5‰, e Japão, 2,2‰. Nesses países, 

os fatores da mortalidade infantil independem de políti-

cas de infraestrutura social; já no caso do Brasil, o percen-

tual de mortes associadas à carência de serviços públicos 

essenciais ainda é elevado.

regiões
Esperança de vida ao nascer (anos) – 2009

total Homens mulheres

Norte 72,2 69,3 75,1

Nordeste 70,4 66,9 74,1

Sudeste 74,6 70,7 78,7

Sul 75,2 71,9 78,7

Centro-Oeste 74,3 70,9 77,8

Brasil 73,1 69,4 77,0

IBGE. Síntese de indicadores sociais 2010. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.
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muitos	 idosos	 continuam	 trabalhando	 após	 a	
aposentadoria	para	complementar	a	renda	fami-
liar	e/ou	para	se	manter	em	atividade.	na	foto,	
idoso	com	sua	produção	de	quitutes	mineiros	em	
são	João	batista	do	glória	(mg),	em	2011.
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A	estruturA	dA	populAção	brAsileirA

O aumento da esperança de vida 

da população brasileira ao nascer, 

acompanhado da queda das taxas de 

natalidade e mortalidade, vêm provo-

cando mudança na pirâmide de idades. 

Está ocorrendo um significativo estrei-

tamento em sua base, que corresponde 

aos jovens, e alargamento do meio para 

o topo, por causa do aumento da parti-

cipação percentual de adultos e idosos. 

De 1992 para 2010, a participação dos 

menores de 10 anos na população total 

caiu de 22,1% para 15,2%, enquanto a 

das pessoas de 60 anos ou mais aumen-

tou de 7,9% para 11%.

Quanto à distribuição da popula-

ção brasileira por gênero, o país se en-

quadra nos padrões mundiais: nascem 

cerca de 106 homens para cada 100 

mulheres; no entanto, a taxa de morta-

lidade infantil e juvenil masculina é 

maior e sua expectativa de vida, me-

nor. Assim, embora nasçam mais ho-

mens que mulheres, é comum as pirâ-

mides apresentarem uma parcela ligei-

ramente maior de população feminina. 

Assim, além de as mulheres terem 

maior expectativa de vida, as mortes 

violentas vitimam mais homens jovens 

do que mulheres, como veremos a se-

guir. Segundo o IBGE, em 2010 o Brasil 

tinha 93,4 milhões de homens (49%) e 

97,3 milhões de mulheres (51%).
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Brasil: taxa de mortalidade infantil

IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável 2012. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

∏	 observe	que	apesar	de	a	maior	queda	
no	 índice	de	mortalidade	 infantil	 	 ter	
ocorrido	nas	regiões	nordeste	e	norte,	
estas	continuam	com	as	maiores	taxas	
do	país.	

Adaptado de: IBGE. Censo demográfico 2010. Disponível em: <www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/>. Acesso em: 10 dez. 2012.

Brasil: pirâmides etárias
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a mortalidadE dE jovEns E adultos

Um aspecto demográfico da população brasilei-

ra que vem se tornando cada vez mais preocupante é 

o aumento das mortes de adolescentes e adultos jo-

vens do sexo masculino por causas externas, como 

assassinatos e acidentes automobilísticos causados 

por excesso de velocidade, imprudência ou uso de ál-

cool. Isso provoca impactos na distribuição etária da 

população e na proporção entre os sexos, além de tra-

zer implicações socioeconômicas. Segundo o IBGE, se 

não ocorresse morte prematura de população mas-

culina, a esperança de vida média dos brasileiros seria 

maior em dois ou três anos. Observe o gráfico a seguir, 

que mostra a sobremortalidade masculina, isto é, o 

percentual em que o número de mortes de pessoas do 

sexo masculino é maior que o verificado no sexo femi-

nino. Note que, desde a década de 1970 e sobretudo a 

partir dos anos 1990, passou a crescer a sobremorta-

lidade masculina entre 15 e 35 anos, faixa etária em 

que fatores externos causadores de morte violenta 

são mais frequentes.

Como resultado dessa realidade, vem aumentan-

do o predomínio de mulheres na população total, como 

podemos observar no segundo gráfico abaixo. Em 1980 

havia 98,7 homens para cada grupo de 100 mulheres. 

Em 2010, esse índice havia se reduzido para 96,3 ho-

mens para cada grupo de 100 mulheres.

Brasil: evolução da sobremortalidade masculina 
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IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 1980-2050 – Revisão 2008. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

Brasil: evolução da porcentagem de homens em relação ao número de mulheres

IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 1980-2050 – Revisão 2008. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2010.

dEsnutrição E obEsidadE

Até pouco tempo atrás, a desnutrição era um pro-
blema sério entre a população mais pobre no Brasil 
(como o cantor Caetano Veloso menciona na canção 
“Gente”, gravada em 1977; releia trecho na epígrafe). No 
entanto, ao observarmos os dados do gráfico a seguir 
verificamos que atualmente a obesidade é um problema 
de saúde pública que afeta proporcionalmente mais que 
o dobro de pessoas que sofrem com desnutrição e fome. 

A obesidade aumenta o risco de doenças associadas ao 
acúmulo de gordura subcutânea e no sangue, afeta os 
sistemas circulatório e respiratório, predispõe ao surgi-
mento de diabetes, hipertensão, dores nas articulações. 
Se considerarmos o sobrepeso em conjunto com a obe-
sidade, os números apontam que em 2009 quase 64% 
da população estava nessa situação, contra 2,7% de pes-
soas com deficit de peso.
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Ainda segundo dados do IBGE, em 2009 havia cerca 
de 124 milhões de pessoas com 20 anos ou mais, sendo 
que desse total 3,3 milhões (2,7%) apresentavam defi-
cit de peso, 60 milhões estavam com excesso de peso e 
18 milhões (14%), em estado de obesidade. É importante 
destacar que obesidade e excesso de peso não indicam, 
necessariamente, que a pessoa esteja bem alimentada. 
Há muitas pessoas nessas situações que são anêmicas 
porque sua alimentação não é equilibrada. Uma dieta ba-
lanceada deve ser composta de frutas, legumes, verduras, 
carnes, leite, pães e cereais, proporcionando equilíbrio 
entre proteínas, vitaminas, sais mi-
nerais e carboidratos.

Segundo nota oficial divulga-
da com a Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2002-2003, já naquela 
época a população adulta brasileira 
não apresentava sinais de desnutri-
ção. Isso porque a taxa de 4% está 
dentro dos padrões internacionais: 
uma proporção de pessoas é ma-
gra por sua própria constituição 

genética. Intervalos entre 3% e 5% aparecem em todas 
as populações não expostas a problemas de nutrição, e 
apenas quando os deficit superam 5%, considera-se que 
a população está com problemas de disponibilidade e/ou 
variedade de alimentos.

A melhora nas condições de alimentação provocou 
aumento na altura média dos brasileiros. Segundo a pes-
quisa Saúde Brasil 2008, do Ministério da Saúde, a popu-
lação brasileira está ficando mais alta: entre 1994 e 2008, a 
altura média das mulheres adultas aumentou 3,3 cm (1,55 
para 1,58 m), e a dos homens, 1,2 cm (1,68 para 1,70 m).
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IBGE. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

*  A Organização Mundial da Saúde (OMC) utiliza uma fórmula para calcular a obesidade. É o índice de massa corporal (IMC), obtido dividindo-se o peso (em quilogramas) pela 
altura (em metros) ao quadrado. Dessa forma, classificam-se os indivíduos em: normais (IMC de 18,5 a 24,9), com sobrepeso (aqueles com IMC de 25,0 a 29,9) e obesos 
(aqueles com valor do IMC igual ou superior a 30,0). Existe ainda a obesidade mórbida, que cria o risco de óbito quando o IMC é superior a 40,0.
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Brasil: deficit de peso, excesso de peso e obesidade* na população com 20 anos  
ou mais de idade (em %)

grande	parte	da	população	brasileira,	
por	 falta	de	recursos	e/ou	 informa-
ções,	 não	 tem	 uma	 alimentação	
balanceada.	A	maioria	dos	que	se	ali-
mentam	 de	 forma	 desequilibrada	
exagera	 em	 carboidratos,	 um	 dos	
hábitos	responsáveis	pelo	sobrepeso	
e	 pela	 obesidade.	 na	 foto,	 pessoas	
praticando	 atividade	 física	 em	 belo	
Horizonte	(mg),	em	2013.
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p	 As	fotos	mostram	duas	formas	de	trabalho:	à	esquerda,	redação	de	jornal	em	são	paulo	(foto	de	2010),	e	à	direita,	comércio	
ambulante	no	centro	histórico	de	curitiba	(foto	de	2012).	o	subemprego	é	composto	por	atividades	informais	(camelôs,	flaneli-
nhas,	vendedores	ambulantes,	etc.)	que	não	oferecem	direitos	trabalhistas,	como	férias	e	décimo	terceiro	salário,	além	de	nada	
valerem	para	a	aposentadoria.

A	peA	e	A	distribuição	de	rendA	no	brAsil

O gráfico ao lado mostra a distribuição da popu-

lação economicamente ativa no Brasil. Ele demonstra 

que uma parcela significativa da PEA (15,7%) trabalha 

em atividades agrícolas, o que retrata o atraso de par-

te da agricultura brasileira. Embora esse número ve-

nha diminuindo graças à modernização e à mecani-

zação agrícola em algumas localidades, nas regiões 

mais pobres do país a agricultura é praticada de for-

ma tradicional e ainda ocupa muita mão de obra.

O setor industrial brasileiro, incluindo a constru-

ção civil, absorve 21,8% da PEA, número comparável 

ao de países desenvolvidos. A partir da abertura eco-

nômica, que se iniciou na década de 1990, houve gran-

de modernização do parque industrial brasileiro, e 

algumas empresas dos setores petroquímico, extrativo 

mineral, siderúrgico, máquinas e equipamentos, cons-

trução civil, aeronáutico, entre outros, ganharam pro-

jeção internacional, com transnacionais como a Petro-

bras, a Vale, a Gerdau, a WEG, a Odebrecht e a Embraer 

atuando, respectivamente, nos setores mencionados.

Já as atividades terciárias apresentam mais 

problemas, uma vez que englobam os maiores níveis 

de subemprego. No Brasil, 62% da PEA exercem ati-

vidades terciárias. No setor formal de serviços (como 

escolas, hospitais, repartições públicas, transportes, 

etc.), as condições de trabalho e nível de renda são 

muito contrastantes: há instituições avançadas em 

termos tecnológicos e administrativos ao lado de 

outras bastante atrasadas. Por exemplo, ao compa-

rarmos o ensino oferecido nas escolas, públicas ou 

privadas, de qualquer nível, percebemos grandes di-

ferenças em termos de qualidade. O mesmo ocorre 

com hospitais. 

serviços

44,6%

construção

8,4%
indústria

13,4%

comércio e

reparação

17,8%

agricultura

15,7%

Brasil: distribuição da população ocupada,  

por ramo de atividade – 2011

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2011.  

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.
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5,8
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22,1

31,4
32,7 32,9

15,8

9,7 9,7

6,3 6,7
4,6

2,4
1,3 0,9 0,4

 * Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios de todos os trabalhos

** Salário mínimo

Homens

Mulheres

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Mulheres

2009 2011

58,6 59,0

26,1

35,1 34,7

56,2 57,6
55,5

53,6

Não tinham
trabalhado

anteriormente

18 a 24 anos
de idade

Preta ou parda Não concluíram
o Ensino Médio

33,9

Brasil: percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade desocupadas, 

segundo as características selecionadas

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios. Síntese de indicadores 2011.  

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.
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IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios. Síntese de indicadores 2011. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

a participação das mulhErEs na pEa E nos rEndimEntos

Quanto à composição da PEA por gênero, nota-se 

certa desproporção: em 2011, 42,1% dos trabalhadores 

eram do sexo feminino. Nos países desenvolvidos, essa 

participação é mais igualitária, com índices próximos de 

50%. O aumento da participação feminina na PEA ga-

nhou grande impulso com os movimentos feministas das 

décadas de 1970 e 1980, que passaram a reivindicar igual-

dade de gênero no mercado de trabalho, nas atividades 

políticas e em demais esferas da vida social. Além disso, 

a perda de poder aquisitivo dos salários em geral fez com 

que as mulheres entrassem cada vez mais no mercado de 

trabalho para complementar a renda familiar.

No Brasil, as mulheres apresentam melhores in-

dicadores na área de educação do que os homens, mas 

no mercado de trabalho, muitas vezes, elas se sujeitam 

a salários menores – o salário delas corresponde, em 

média, a 70% do dos homens –, mesmo quando exer-

cem função idêntica, com o mesmo nível de qualifica-

ção e na mesma empresa. Isso tem feito com que par-

te dos empresários prefira a mão de obra feminina. 

Além disso, há predominância feminina em empregos 

de qualificação e salários baixos, como é o caso do tra-

balho doméstico e o das operadoras de telemarketing. 

Observe no gráfico abaixo que o número de mulheres 

no mercado de trabalho é maior somente na faixa de 

até um salário mínimo e dos que não têm rendimento; 

nas demais faixas os homens predominam.

Quando se analisa o perfil das pessoas deso-

cupadas também se verifica que alguns grupos têm 

maior dificuldade de inserção no mercado de traba-

lho. O gráfico a seguir mostra que 

quase 60% das mulheres com 15 

anos de idade ou mais estavam de-

socupadas, superando o percen-

tual dos que nunca tinham traba-

lhado, dos jovens entre 18 e 24 

anos de idade, dos pretos e/ou par-

dos e dos que não tinham comple-

tado o Ensino Médio.

Nas sociedades onde a demo-

cracia está mais consolidada e a 

cidadania mais articulada, existe 

igualdade de oportunidades de 

trabalho entre homens e mulheres. 

A redução da discriminação por 

gênero é um importante fator de 

combate à pobreza.

Brasil: distribuição da população ocupada por classes de rendimento médio mensal – 2011
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158	 populAção

1. Exclusive as informações das pessoas sem declaração de rendimento.
2. Não houve pesquisa nos anos 1994 e 2000, dado obtido por interpolação linear.

Total

R$

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Branca Preta Parda

1. Não houve pesquisa nos anos 1994 e 2000, dado obtido por interpolação linear.

Total

(%)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Branca Preta Parda

Embora as desigualdades entre os gêneros e en-

tre a cor ou raça venham se reduzindo desde a década 

de 1970, elas ainda são muito acentuadas, e combater 

essas diferenças é um dos fatores fundamentais para 

a redução da pobreza no país. Observe, no gráfico 

abaixo, que a diferença na taxa de frequência escolar 

dos adolescentes brancos e pretos de 15 a 17 anos de 

idade caiu de cerca de 13% para 3% entre 1992 e 2009, 

e que a melhora do índice foi crescente para todas as 

cores ou raças da população brasileira.

Brasil: rendimento médio mensal das pessoas com 10 anos ou mais de idade, por cor ou raça

Brasil: taxa de frequência escolar das pessoas de 15 a 17 anos de idade, por cor ou raça

IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável 2012. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável 2012. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

a participação dos afrodEscEndEntEs na rEnda nacional

Para a avaliação do grau de desenvolvimento de 

um país não basta considerar apenas seu crescimen-

to econômico, é fundamental também considerar 

como se dá a distribuição das riquezas entre sua po-

pulação. Em 2009, as diferenças de rendimento por 

cor ou raça eram maiores do que as que vimos por 

gênero, com as pessoas classificadas como pretas e 

pardas pelo IBGE recebendo aproximadamente 57% 

do rendimento da população classificada como 

branca. Observe o gráfico abaixo.
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a distribuição dE rEnda

Quanto à distribuição de renda, o Brasil apresenta 

um dos piores índices do mundo. A tabela a seguir mostra 

que a participação dos mais pobres na renda nacional é 

muito pequena, e a dos mais ricos é muito expressiva. Esse 

mecanismo de concentração de renda, com resultados 

perversos para a maioria da população, foi construído prin-

cipalmente no processo inflacionário de preços nos anos 

1980 e 1990. Como vimos no capítulo 2, os reajustes da  

inflação nunca foram totalmente repassados aos salários. 

Além disso, no sistema tributário brasileiro a carga de im-

postos indiretos (como ICMS, IPI e ISS), que não distin-

guem faixas de renda, chega a 50% da arrecadação. Na-

quele período, sucessivos governos agravaram o processo 

de concentração de renda ao aplicar seus recursos em 

benefício de setores ou atividades privadas, em detrimen-

to dos investimentos em educação, saúde, transporte 

coletivo, habitação, saneamento e outros serviços públicos.

Entretanto, como podemos observar na tabela, 

embora a participação dos mais pobres na renda nacio-

nal ainda seja muito baixa, esse índice vem apresentan-

do lenta melhora. Como vimos no capítulo 2, a partir 

de 1994, com o Plano Real e os programas assistenciais, 

os mais pobres vêm lentamente aumentando sua par-

ticipação na renda nacional.

DIstrIBuIção DE rENDA No BrAsIl (PErcENtuAl soBrE o totAl DA rENDA NAcIoNAl)

Ano da pesquisa 10% mais pobres 20% mais pobres 60% intermediários 20% mais ricos 10% mais ricos

1989 0,7 2,1 30,4 67,5 51,3

2007 1,1 3,0 38,3 58,7 43,0

2009 0,8 2,9 38,5 58,6 42,9

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, D.C., 1996. p. 214-215; THE WORLD BANK. World development indicators 2009.  
Washington, D.C., 2009. p. 72-74; THE WORLD BANK. World development indicators 2012. Washington, D.C., 2011. 

Disponível em: <www.worldbank.org>. Acesso em: 15 jan. 2013.

o	Índice	de	desenvolvimento	HumAno	(idH)

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Hu-

mano 2007-2008, do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento 

(Pnud), a partir do ano de 2005 

o Brasil passou a fazer parte 

dos países com desenvolvi-

mento humano elevado, 

ocupando o último lugar desse 

grupo (70o lugar). Segundo o Re-

latório de Desenvolvimento Hu-

mano 2011, naquele ano o país 

estava no 84o lugar.

Das três variáveis consi-

deradas no cálculo do IDH 

(longevidade, educação e ren-

da – veja gráfico ao lado), a que 

apresentou a maior contribui-

ção para a melhora do índice 

brasileiro foi o avanço na edu-

cação. Em contrapartida, a 

renda foi a variável que menos 

contribuiu. No item longevida-

de, que permite avaliar as con-

dições gerais de saúde da população, os avanços tam-

bém foram significativos. 

As três dimensões do IDH

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 
Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

p	 observe	que	o	índice	brasileiro	de	educação	(0,90)	é	superior	à	média	mundial,	e	o	índi-
ce	de	renda	empata	com	essa	média	(0,76),	enquanto	o	de	longevidade	(0,78)	é	inferior	
ao	da	média	latino-americana.
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Ao longo das décadas de 1990 e 2000, o Brasil apre-

sentou avanços na educação. Segundo o Pnud, entre 

1990 e 2007, a taxa de alfabetização da população com 

15 anos ou mais aumentou de 82% para 90%; no mesmo 

período, a taxa de matrícula no Ensino Fundamental de 

crianças entre 7 e 14 anos aumentou de 86% para 97%. 

Além disso, a taxa de alfabetização de adultos, que, se-

gundo o IBGE, compreende as pessoas com mais de 

15 anos, cresceu de 86,9% em 2000 para 90,0% em 2007. 

No mesmo período, a esperança de vida ao nascer cres-

ceu de 67,6 para 72,2 anos, enquanto a renda per capita 

subiu de US$ (PPC) 7 349 para US$ (PPC) 9567.

Observe, na tabela abaixo, que os estados brasi-

leiros apresentaram variação positiva no IDH ao lon-

go da década de 1990, embora algumas posições te-

nham se alterado.

BrAsIl: clAssIfIcAção DAs uNIDADEs DA fEDErAção sEguNDo o IDH-m*

Posição/uf IDH-m em 1991 IDH-m em 2000 Posição/uf IDH-m em 1991 IDH-m em 2000

Distrito Federal 0,798 0,844 Tocantins 0,635 0,721

São Paulo 0,773 0,814 Pará 0,663 0,720

Rio Grande do Sul 0,757 0,809 Amazonas 0,668 0,717

Santa Catarina 0,740 0,806 Rio Grande do Norte 0,618 0,702

Rio de Janeiro 0,750 0,802 Ceará 0,597 0,699

Paraná 0,719 0,786 Bahia 0,601 0,693

Goiás 0,707 0,770 Acre 0,620 0,692

Mato Grosso do Sul 0,712 0,769 Pernambuco 0,614 0,692

Mato Grosso 0,696 0,767 Sergipe 0,607 0,687

Espírito Santo 0,698 0,767 Paraíba 0,584 0,678

Minas Gerais 0,698 0,766 Piauí 0,587 0,673

Amapá 0,691 0,751 Maranhão 0,551 0,647

Roraima 0,710 0,749 Alagoas 0,535 0,633

Rondônia 0,655 0,729

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (Pnud). Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 
Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso em: 26 set. 2012. 

*  IDH-M: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; o índice estadual corresponde à média obtida nos municípios que compõem a unidade da federação. Classificação 
segundo o IDH-M de 2000.

Nota: a partir de meados de 2013 será publicado o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil com base nos dados do Censo 2010, que estará disponível no site indi-
cado acima.

1.	 explique	por	que	o	brasil	está	passando	por	um	período	de	transição	demográfica.

2.	 Qual	é	o	significado	da	expressão	“janela	demográfica”?

3.	 Quais	os	fatores	e	as	consequências	do	aumento	da	mortalidade	de	adolescentes	e	adultos	jovens	do	sexo	
masculino?

4.	 caracterize	as	condições	de	subnutrição	e	obesidade	da	população	brasileira.

5.	 Quais	 indicadores	mostram	as	desigualdades	entre	os	gêneros	e	a	cor	ou	raça	na	população	brasileira?	
Quais	são	as	principais	consequências	dessas	desigualdades?

compreendendo conteúdos
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1.	 observe	novamente,	na	página	158,	os	dados	estatísticos	sobre	as	diferenças	entre	cor	ou	raça	nos	rendi-
mentos.	A	seguir,	analise	os	dados	do	gráfico	abaixo	e	responda:	

a)	 como	foi	a	evolução	do	rendi-
mento	familiar	per capita	por	
cor	ou	raça	entre	2001	e	2011?

b)	Quais	são	as	causas	e	princi-
pais	consequências	dessas	
desigualdades?	

2.	 em	grupo	ou	individualmente,	
faça	uma	lista	das	principais	ati-
vidades	 econômicas	 realizadas	
no	 bairro	 ou	 no	 município	 onde	
você	 mora,	 com	 base	 em	 suas	
observações	cotidianas.	respon-	
da	às	questões	seguintes:

a)	 Quais	atividades	econômicas	
ocupam	mais	e	menos	mão	
de	obra?

b)	o	nível	de	escolaridade	mínimo	exigido	para	exercer	cada	uma	delas	é	diferente?

c)	 Há	mais	homens	ou	mulheres	trabalhando?

d)	nessas	atividades	econômicas	há	participação	igualitária	de	brancos,	pardos	e	pretos?	ou	há	atividades	que	
concentram	mais	determinada	população	do	que	outra?	Justifique	sua	resposta	com	exemplos.

3.	 Agora,	pense	na	profissão	que	você	gostaria	de	seguir	e	responda	às	questões.

a)	 Qual	é	o	nível	de	escolaridade	exigido	para	quem	exerce	essa	função?

b)	Quais	são	os	melhores	cursos	ou	faculdades	que	preparam	esses	profissionais?

c)	 onde	se	localizam	essas	escolas	e	qual	é	a	duração	do	curso?

d)	como	está	a	procura	por	esses	profissionais	no	mercado	de	trabalho	e	qual	é	seu	salário	médio?

pesquise	esses	dados	em	classificados	de	jornais	e	na	internet.	sugestão	de	site:	instituto	nacional	de	estudos	
e	pesquisas	educacionais	(inep).	disponível	em:	<www.inep.gov.br>.	Acesso	em:	17	dez.	2012.	

desenvolvendo habilidades 

10% mais 
pobres

10% mais 
pobres

1% mais rico

2001

Branca

Preta ou parda

87,2

27,6

72,1

9,3

82,3

24,4

74,5

16,3

2011

%

1% mais rico

Brasil: rendimento familiar per capita por cor ou raça

IBGE. Síntese de indicadores sociais 2012. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2012.

Pesquisa	na	internet

P Biblioteca Virtual de saúde reprodutiva

Organizada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, em convênio com o CNPq, tem uma página que dá acesso a centenas de 

sites sobre sexualidade, contracepção, maternidade/paternidade, saúde materna, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e 

muitos outros temas. Disponível em: <http://saudereprodutiva.ibict.br/>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P Biblioteca Virtual mulher

No site especializado no tema Mulher e Relações de Gênero, você encontra informações sobre saúde, violência, trabalho, cultura, 

direitos e cidadania, educação e poder e participação política. Disponível em: <http://mulher.ibict.br/>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P IBgE

O IBGE é a principal fonte primária de dados estatísticos sobre população e outros indicadores brasileiros. Por ser um órgão do 

governo federal, seus dados são considerados oficiais. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P Núcleo de Estudos Negros

Organização não governamental de Santa Catarina que disponibiliza uma série de estudos contra a discriminação racial e a busca 

de igualdade social. Disponível em: <www.nen.org.br>. Acesso em: 8 jan. 2013.

P Pnud Brasil

O site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento oferece o Relatório de Desenvolvimento Humano do mundo e do 

Brasil. Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso em: 8 jan. 2013.
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Testes e questões

162	 POPuLAçãO

FAçA	NO	

CADERNO

Enem

	 1.	Um fenômeno importante que vem ocorrendo nas últimas 
quatro décadas é o baixo crescimento populacional na Eu-
ropa, principalmente em alguns países como Alemanha e 
Áustria, onde houve uma brusca queda na taxa de natali-
dade. Esse fenômeno é especialmente preocupante pelo 
fato de a maioria desses países já ter chegado a um índice 
inferior ao “nível de renovação da população”, estimado 
em 2,1 fi lhos por mulher. A diminuição da natalidade eu-
ropeia tem várias causas, algumas de caráter demográfi -
co, outras de caráter cultural e socioeconômico.

Adaptado	de:	OLIVeIRA,	P.	s.	Introdução à Sociologia.
são	Paulo:	Ática,	2004.

As	tendências	populacionais	nesses	países	estão	rela-
cionadas	a	uma	transformação:	

a)	 na	estrutura	familiar	dessas	sociedades,	impactada	
por	mudanças	nos	projetos	de	vida	das	novas	gerações.

b)	 no	comportamento	das	mulheres	mais	jovens,	que	têm	
imposto	seus	planos	de	maternidade	aos	homens.			

c)	 no	número	de	casamentos,	que	cresceu	nos	últimos	
anos,	reforçando	a	estrutura	familiar	tradicional.			

d)	 no	fornecimento	de	pensões	de	aposentadoria,	em	
queda	diante	de	uma	população	de	maioria	jovem.			

e)	 na	taxa	de	mortalidade	infantil	europeia,	em	contí-
nua	ascensão,	decorrente	de	pandemias	na	primeira	
infância.			

	 2.	qual	 dos	 slogans	 a	 seguir	 poderia	 ser	 utilizado	 para	
defender	o	ponto	de	vista	dos	reformistas?

a)	 “Controle	populacional	já,	ou	o	país	não	resistirá.”

b)	 “Com	saúde	e	educação,	o	planejamento	familiar	
virá	por	opção!”

c)	 “População	controlada,	país	rico!”

d)	 “Basta	mais	gente,	que	o	país	vai	pra	frente!”

e)	 “População	menor,	educação	melhor!”

	 3.	qual	 dos	 slogans	 a	 seguir	 poderia	 ser	 utilizado	 para	
defender	o	ponto	de	vista	neomalthusiano?

a)	 “Controle	populacional	–	nosso	passaporte	para	o	
desenvolvimento.”

b)	 “sem	reformas	sociais	o	país	se	reproduz	e	não	pro-
duz.”

c)	 “População	abundante,	país	forte!”

d)	 “O	crescimento	gera	fraternidade	e	riqueza	para	to-
dos.”

e)	 “Justiça	social,	sinônimo	de	desenvolvimento.”

	 4.	As migrações transnacionais, intensifi cadas e genera-
lizadas nas últimas décadas do século XX, expressam 
aspectos particularmente importantes da problemática 
racial, vistos como dilema também mundial. Deslocam-se 

indivíduos, famílias e coletividades para lugares próxi-
mos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos 
drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões 
e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades 
semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes 
compreendendo culturas ou mesmo civilizações total-
mente diversas.

IANNI,	O.	A era do globalismo.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	
Brasileira,	1996.

A	mobilidade	populacional	da	segunda	metade	do	sé-
culo	XX	teve	um	papel	importante	na	formação	social	e	
econômica	de	diversos	estados	nacionais.	uma	razão	
para	os	movimentos	migratórios	nas	últimas	décadas	
e	uma	política	migratória	atual	dos	países	desenvolvi-
dos	são:	

a)	 a	busca	de	oportunidades	de	trabalho	e	o	aumento	de	
barreiras	contra	a	imigração.			

b)	 a	necessidade	de	qualifi	cação	profi	ssional	e	a	aber-
tura	das	fronteiras	para	os	imigrantes.			

c)	 o	desenvolvimento	de	projetos	de	pesquisa	e	o	acau-
telamento	dos	bens	dos	imigrantes.			

d)	 a	expansão	da	fronteira	agrícola	e	a	expulsão	dos	
imigrantes	qualifi	cados.			

e)	 a	fuga	decorrente	de	confl	itos	políticos	e	o	fortaleci-
mento	de	políticas	sociais.	

	 5.	Os	dados	da	tabela	mostram	uma	tendência	de	dimi-
nuição,	no	Brasil,	do	número	de	filhos	por	mulher.

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE FECUNDIDADE*

Época Número de fi lhos por mulher

Século XIX 7

1960 6,2

1980 4,01

1991 2,9

1996 2,32

IBGE. Contagem da População de 1996.

* Em 2010, o número era 1,8. (Nota dos autores.)

Dentre	as	alternativas,	a	que	melhor	explica	essa	ten-
dência	é:

a)	 efi	ciência	da	política	demográfi	ca	ofi	cial	por	meio	de	
campanhas	publicitárias.

b)	 Introdução	de	legislações	específi	cas	que	desesti-
mulam	casamentos	precoces.

c)	 Mudança	na	legislação	que	normatiza	as	relações	de	
trabalho,	suspendendo	incentivos	para	trabalhado-
ras	com	mais	de	dois	fi	lhos.

d)	 Aumento	signifi	cativo	de	esterilidade	decorrente	de	
fatores	ambientais.
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e)	 Maior	esclarecimento	da	população	e	maior	partici-
pação	feminina	no	mercado	de	trabalho.

	 6.	Leia	o	texto	I,	de	Josué	de	Castro,	publicado	em	1947.

O Brasil, como país subdesenvolvido, em fase de acele-

rado processo de industrialização não conseguiu ainda se 

libertar da fome.

Os baixos índices de produtividade agrícola se constituí-

ram como fatores de base no condicionamento de um 

abastecimento alimentar insuficiente e inadequado às 

necessidades alimentares do nosso povo.

Adaptado	de:	CAsTRO,	Josué	de.	Geografia da fome.

Leia	o	texto	II	sobre	a	fome	no	Brasil,	publicado	em	2001.

Uma das evidências contidas no mapa da fome consis-

te na constatação de que o problema alimentar no Bra-

sil não reside na disponibilidade e produção interna de 

grãos e dos produtos tradicionalmente consumidos no 

País, mas antes no descompasso entre o poder aquisitivo 

de ampla parcela da população e o custo de aquisição de 

uma quantidade de alimentos compatível com as neces-

sidades do trabalhador e de sua família.

Disponível	em:	<www.mct.gov.br>.

Comparando	os	textos	I	e	 II,	podemos	concluir	que	a	
persistência	da	fome	no	Brasil	resulta	principalmente:

a)	 da	renda	insuficiente	dos	trabalhadores.

b)	 de	uma	rede	de	transporte	insuficiente.

c)	 da	carência	de	terras	produtivas.

d)	 do	processo	de	industrialização.

e)	 da	pequena	produção	de	grãos.

	 7.	O	gráfico	mostra	a	porcentagem	da	força	de	trabalho	
brasileira	em	40	anos,	com	relação	aos	setores	agrícola,	
de	serviços	e	industrial/mineral.

A	leitura	do	gráfico	permite	constatar	que:

a)	 em	40	anos,	o	Brasil	deixou	de	ser	essencialmente	
agrícola	para	se	tornar	uma	sociedade	quase	que	ex-
clusivamente	industrial.

b)	 A	variação	da	força	de	trabalho	agrícola	foi	mais	
acentuada	no	período	de	1940	a	1960.

c)	 Por	volta	de	1970,	a	força	de	trabalho	agrícola	tor-
nou-se	equivalente	à	industrial	e	de	mineração.

d)	 em	1980,	metade	dos	trabalhadores	brasileiros	cons-
tituía	a	força	de	trabalho	do	setor	agrícola.

e)	 De	1960	a	1980,	foi	equivalente	o	crescimento	per-
centual	de	trabalhadores	nos	setores	industrial/mi-
neral	e	de	serviços.

	 8.	em	reportagem	sobre	crescimento	da	população	bra-
sileira,	 uma	 revista	 de	 divulgação	 científica	 publicou	
uma	tabela	com	a	participação	relativa	de	grupos	etá-
rios	na	população	brasileira,	no	período	de	1970	a	2050	
(projeção),	em	três	faixas	de	idade:	abaixo	de	15	anos;	
entre	15	e	65	anos;	e	acima	de	65	anos.

Admitindo-se	que	o	título	da	reportagem	se	refira	ao	
grupo	etário	cuja	população	cresceu	sempre,	ao	longo	
do	período	registrado,	um	título	adequado	poderia	ser:

a)	 “O	Brasil	de	fraldas”

b)	 “Brasil:	ainda	um	país	de	adolescentes”

c)	 “O	Brasil	chega	à	idade	adulta”

d)	 “O	Brasil	troca	a	escola	pela	fábrica”

e)	 “O	Brasil	de	cabelos	brancos”

	 9.
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A	 partir	 da	 comparação	 da	 pirâmide	 etária	 relativa	 a	
1990	com	as	projeções	para	2030	e	considerando-se	os	
processos	 de	 formação	 socioeconômica	 da	 população	
brasileira,	é	correto	afirmar	que:

a)	 a	expectativa	de	vida	do	brasileiro	tende	a	aumentar	
na	medida	em	que	melhoram	as	condições	de	vida	da	
população.

b)	 a	população	do	país	tende	a	diminuir	na	medida	em	
que	a	taxa	de	mortalidade	diminui.

c)	 a	taxa	de	mortalidade	infantil	tende	a	aumentar	na	
medida	em	que	aumenta	o	índice	de	desenvolvimen-
to	humano.

d)	 a	necessidade	de	investimentos	no	setor	de	saúde	
tende	a	diminuir	na	medida	em	que	aumenta	a	popu-
lação	idosa.

e)	 o	nível	de	instrução	da	população	tende	a	diminuir	na	
medida	em	que	diminui	a	população.

Questões de vestibulares

	 1.	(Unicamp-SP)	 Calcu-	
la-se	a	idade	média	da	
população	 somando-	
-se	 a	 idade	 de	 todos	
os	 indivíduos	 e	 divi-
dindo	o	resultado	pelo	
número	de	indivíduos.	
O	mapa	ao	lado	repre-
senta	 a	 projeção	 da	
idade	 média	 para	 os	
países	em	2009.

a)	 Com	 base	 neste	
mapa,	indique	a	fai-
xa	de	 idade	média	
da	Itália	e	do	Para-
guai.	 Indique	 dois	
desafios	socioeco-
nômicos	que	a	Itália	
enfrenta	 em	 rela-
ção	à	 idade	média	
da	sua	população.

b)	 Dê	duas	razões	as-
sociadas	ao	fato	de	a	
África	subsaariana	
apresentar	uma	elevada	população	jovem	em	relação	
à	adulta,	portanto,	uma	média	de	idade	muito	baixa.	

	 2.	(UFRJ)	quando	o	reverendo	Thomas	Malthus,	ministro	
da	Igreja	Anglicana	(1766-1834),	publicou	sua	obra	En-

saio sobre o princípio da população,	a	Inglaterra	expe-
rimentava	 as	 transformações	 da	 Primeira	 Revolução	
Industrial.

Naquele	 momento,	 a	 população	 mundial	 era	 consti-
tuída	de	aproximadamente	1	bilhão	de	habitantes	e	a	
pobreza	e	a	fome	eram	fatos	preocupantes.	Atualmen-
te	estamos	vivendo	a	Terceira	Revolução	Industrial	e,	
neste	ano	de	1999,	a	população	mundial	atinge	os	
6	bilhões	de	habitantes,	diante	de	um	quadro	global	de	
grandes	 desigualdades	 socioeconômicas	 e	 ameaças	
ao	meio	ambiente.

Para	Malthus,	naquela	época,	a	pobreza	e	a	fome	seriam	
resultados	do	desequilíbrio	entre	o	ritmo	de	crescimento	
da	população	e	a	capacidade	de	produção	de	alimentos.

Hoje,	para	os	novos	malthusianos,	que	adotam	um	dis-
curso	alarmista,	a	redução	do	crescimento	das	popula-
ções	nos	países	periféricos	reduziria	o	número	de	pobres	

Adaptado de: The CIA World Factbook, 2009.

e	famintos,	assim	como	diminuiria	a	pressão	da	popula-
ção	sobre	os	recursos	que	a	natureza	pode	oferecer.

a)	 A	partir	do	texto	explique	por	que	a	previsão	de	
Malthus	não	se	concretizou.

b)	 Apresente	uma	crítica	ao	discurso	neomalthusiano	
alarmista.

	 3.	(Ufscar-SP)	um	dos	grandes	problemas	demográficos	
deste	 novo	 século	 é	 o	 envelhecimento	 da	 população	
mundial.	 É	 um	 fenômeno	 que	 tem	 maior	 intensidade	
nos	países	desenvolvidos,	embora	com	o	tempo	tenda	a	
se	propagar	para	os	demais.	A	Finlândia,	por	exemplo,	
tinha	18,9%	de	idosos	(pessoas	com	60	anos	ou	mais)	
em	2000	e	terá	cerca	de	30%	em	2025.	A	Áustria,	nesse	
mesmo	período,	passará	de	20,6%	para	cerca	de	31%	de	
idosos,	e	o	Brasil,	de	7,5%	para	15,5%	de	idosos.

a)	 Por	que	a	população	mundial,	em	especial	nos	países	
ou	regiões	mais	desenvolvidos,	vem	envelhecendo?

b)	 Cite	duas	consequências	desse	fato.

	 4.	(Fuvest-SP)	Relacione	a	predominância	da	população	
de	origem	europeia	na	região	sul	do	Brasil	com	o	pro-
cesso	de	povoamento	do	território	brasileiro.
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	 6.	(Fuvest-SP)

As	pirâmides	etárias	ao	lado	representam	
dois	modelos	de	estrutura	demográfica	de	
diferentes	grupos	de	países.

a)	 Caracterize	cada	uma	dessas	pirâmides	
quanto	às	taxas	de	natalidade	e	à	expec-
tativa	de	vida.

b)	 quais	são	as	condições	de	desenvolvi-
mento	de	países	representados	pela	pi-
râmide	etária	I?	Analise	essa	pirâmide,	
considerando	 aspectos	 econômicos,	
sociais	e	migratórios	do	grupo	de	países	
hipoteticamente	representados.

Adaptado de: INTERNATIONAL Data Base. Disponível em: <www.census.gov/ipc/www/idb/>. Acesso em: out. 2008.
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Principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI
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	 7.	(UFMG)	Analise	o	gráfico	à	direita,	em	que	estão	repre-
sentadas	curvas	de	dependência	da	população	brasileira:

Observe	 que,	 nesse	 gráfico,	 a	 curva	 de	 dependência	
total	descreve	dois	movimentos	ascendentes	–	um	já	
concretizado	e	outro	projetado.

esses	 movimentos	 são	 causados	 por	 modificações	 no	
comportamento	dos	indicadores	demográficos,	as	quais,	
entre	outros	fatores,	decorrem	da	evolução	da	economia	
do	país	e	do	nível	de	informação	da	sua	população.

Considerando	as	informações	contidas	nesse	gráfico	e	
outros	conhecimentos	sobre	o	assunto,

a)	 Identifique	e	explique	dois	indicadores	demográficos	
cujo	comportamento	pode	ser	responsabilizado	por	
esses	movimentos	ascendentes	na	curva	de	depen-
dência	total	da	população	brasileira.

b)	 Responda:

	 que	período	da	evolução	da	curva	de	dependência	
total	da	população	brasileira	pode	ser	considerado	o	
mais	favorável	ao	crescimento	econômico	do	país?	
Justifique	sua	resposta.

População de crianças e idosos dependentes, para cada grupo 
de 100 adultos

Adaptado de: FOLHA de S.Paulo. São Paulo, 22 jan. 2006. Caderno Dinheiro. p. B5.

	 5.	(Uerj)	 Cerca	 de	 200	 milhões	
de	 pessoas	 (3%	 da	 população	
mundial)	 não	 vivem	 em	 seus	
países	de	origem.

a)	 Do	ponto	de	vista	do	nível	de	
desenvolvimento	do	país	de	
origem	e	do	país	de	destino,	
distinguem-se	na	atualidade	
três	tipos	de	fluxos	migrató-
rios,	identificados	no	mapa	
com	os	números	1,	2	e	3.

b)	 Identifique	dois	desses	mo-
vimentos	 populacionais	 e	
aponte	a	característica	prin-
cipal	do	perfil	do	trabalhador	
migrante	 que	 participa	 de	
cada	um	deles.
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Testes de vestibulares

	 1.	(IFBA)	 Quase sempre a Geografia trabalha os fenôme-

nos populacionais de forma abstrata, na qual os números 

substituem os indivíduos e os comportamentos humanos 

são relegados ao segundo plano. Quando a preocupação 

do geógrafo é estudar a população como reserva dispo-

nível de recursos humanos, os números são da maior 

importância, pois revelam o potencial que a população 

apresenta para a realização dos programas de desenvol-

vimento. Mas, dentro de uma perspectiva mais crítica, a 

abordagem numérica revela-se insuficiente. Ela não nos 

permite conhecer as condições concretas de vida dos in-

divíduos [...].

SCARLATO, Francisco Capuano. População e urbanização brasileira. In: ROSS, 

Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2008. p. 383-384.

Nos	estudos	da	geografia	da	população,	as	teorias	de-
mográficas	 tentam	 explicar	 a	 relação	 entre	 o	 cresci-
mento	populacional	e	a	pobreza.	Considerando	os	estu-
dos	populacionais,	para	além	da	abordagem	numérica,	
analise	as	alternativas	que	seguem:

I.	 Thomas	Malthus	foi	um	dos	primeiros	teóricos	a	es-
tudar	as	relações	entre	população	e	as	leis	do	cresci-
mento	econômico,	 influenciando,	 inclusive,	Charles	
Darwin,	criador	da	mais	conhecida	teoria	da	evolu-
ção	biológica.

II.	 Os	recenseamentos	realizados	pelos	países	mem-
bros	da	ONu	tornaram-se	importantes	instrumen-
tos	de	controle	da	fome	no	mundo	subdesenvolvido.

III.	A	implantação	do	registro	civil	obrigatório	na	Repú-
blica	 significou	 a	 tomada,	 por	 parte	 do	 estado,	 do	
controle	político	dos	registros	de	nascimentos,	mor-
tes	e	casamentos,	até	então	pertencente	à	Igreja.

IV.	Na	 perspectiva	 reformista,	 o	 declínio	 da	 taxa	 de	
crescimento	da	população	brasileira	pela	queda	da	
fecundidade	vem	favorecendo	a	distribuição	da	ren-
da	nacional.

V.	 enquanto	o	estudo	da	demografia	explica	as	leis	de	
crescimento	 econômico	 e	 mudança	 na	 estrutura	
da	população,	a	geografia	da	população	explica	os	
fatores	das	suas	diferentes	formas	de	distribuição	
espacial.

estão	corretas	as	alternativas:

a)	 I	e	II	apenas.

b)	 II	e	IV	apenas.

c)	 I,	III	e	IV.

d)	 II,	IV	e	V.

e)	 I,	III	e	V.

	 2.	(Aman-RJ)	 [...] uma população jovem e numerosa, em 

virtude de elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas 

consequência do subdesenvolvimento. [...] Foi constatado 

que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o 

número de filhos e a taxa de mortalidade infantil.

Disponível	em:	<www.brasilescola.com>.	Acesso	em:	5	abr.	2010.

O	trecho	acima	reflete	aspectos	defendidos	pela	teoria:

a)	 Reformista.

b)	 Malthusiana.

c)	 Neomalthusiana.

d)	 ecomalthusiana.

e)	 da	 explosão	 Demo-
gráfica.

	 3.	(PUC-RS)	sobre	as	teorias	Malthusiana	e	a	Neomalthu-
siana,	é	correto	afirmar	que:	

a)	 a	teoria	Malthusiana	afirmava	que	a	população	cres-
cia	em	progressão	geométrica	e	a	Neomalthusiana	
postulava	que	o	crescimento	populacional	estacio-
naria	no	final	de	século	XIX.

b)	 a	teoria	Malthusiana	defendia	o	emprego	da	tecnolo-
gia	como	solução	para	amenizar	a	fome	no	mundo,	
enquanto	a	Neomalthusiana	não	considerava	o	papel	
da	tecnologia	na	produção	de	alimentos.

c)	 ambas	propunham	o	controle	da	natalidade	por	meio	
do	emprego	de	preservativos	e	de	pílulas	anticon-
cepcionais.

d)	 embora	as	duas	teorias	fossem	antinatalistas,	os	
neomalthusianos	defendiam	o	controle	da	natalida-
de	preponderantemente	nos	países	subdesenvolvi-
dos,	e	os	malthusianos	propunham	um	mecanismo	
chamado	sujeição	moral.

e)	 também	chamados	alarmistas,	os	malthusianos	afir-
mavam	que	a	solução	para	conter	a	miséria	do	mundo	
seria	a	abstinência	sexual	e	o	desenvolvimento	de	tec-
nologias	para	o	melhoramento	genético.

	 4.	(Unimontes-MG)	Observe	o	quadro.

Anos Taxa de fecundidade

1940 6,17 filhos

1950 6,21 filhos

1960 6,28 filhos

1970 5,76 filhos

1980 4,35 filhos

1991 2,85 filhos

2000 2,38 filhos

2008 1,89 filho

IBGE, 2008.

sobre	a	taxa	de	fecundidade	brasileira,	assinale	a	al-
ternativa	correta.	

a)	 Nas	áreas	urbanas,	a	taxa	de	fecundidade	é	maior	
que	na	zona	rural,	pois	há	melhores	condições	para	
educar	os	filhos.

b)	 A	maior	taxa	de	fecundidade	registrada	no	quadro	foi	
em	1940,	período	de	grande	migração	para	a	cidade.

c)	 A	redução	no	número	de	filhos	por	casal	faz	com	que	
o	Brasil	apresente	falta	de	mão	de	obra	nas	princi-
pais	cidades.

d)	 A	taxa	de	fecundidade	é	inversamente	proporcional	
ao	índice	de	urbanização	no	Brasil.

	 5.	(UFU-MG)	O	crescimento	demográfico	durante	séculos	
foi	motivo	de	indagações	e	teorias	que	buscavam	expli-
car	os	motivos	que	levam	determinada	população	a	au-
mentar,	estabilizar	ou,	até	mesmo,	diminuir	o	número	de	
indivíduos.	Nesse	sentido,	foi	formulada	em	1929	a	teoria	
da	transição	demográfica,	que	defende	a	ideia	de	que	a	
população	tende	a	estabilizar	seu	crescimento	por	meio	
do	equilíbrio	entre	as	taxas	de	natalidade	e	mortalidade.
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Modelo de transição demográfica

Analise	as	informações	acima	e,	em	seguida,	assinale	
a	alternativa	incorreta.	

a)	 Na	fase	II,	o	crescimento	vegetativo	tende	a	aumen-
tar,	pois	as	taxas	de	natalidade	mantêm-se	elevadas	
enquanto	ocorre	uma	queda	significativa	na	taxa	de	
mortalidade.			

b)	 Na	fase	I,	o	crescimento	vegetativo	é	muito	elevado	
devido	à	ocorrência	de	altas	taxas	de	natalidade	e	
mortalidade.			

c)	 Na	fase	III,	o	crescimento	vegetativo	desacelera,	pois	
ocorre	diminuição	na	taxa	de	natalidade	e	estabiliza-
ção	na	taxa	de	mortalidade.			

d)	 Na	fase	IV,	o	crescimento	vegetativo	tende	a	se	esta-
bilizar	devido	à	aproximação	da	taxa	de	natalidade	e	
de	mortalidade.			

	 6.	(UFPE)	Verifique	os	dados	apresentados	na	tabela	a	seguir.

País

Crescimento 

Demográfico 

(% anual)

IDH
Analfabetismo 

(%)

Expectativa 

de vida 

M/F*

1 2,4 0,519 25 49/54

2 2,4 0,219 80,8 45/47

3 3 0,252 64,5 48/51

4 2,2 0,295 45,1 42/45

5 0,6 0,960 76/82

*M/F (Masculino/Feminino)

Tomando	por	base	esses	indicadores	sociais	e	econô-
micos,	é	correto	afirmar	que:

a)	 desses	países,	apenas	dois	têm	economia	desenvol-
vida.

b)	 os	países	1	e	5	devem	estar	situados	na	europa	oci-
dental.

c)	 o	país	4	encontra-se	numa	fase	de	recessão.

d)	 os	países	2	e	3	devem	possuir	um	sistema	econômico	
socialista.

e)	 o	país	5	é	o	único	que	possui	uma	economia	desen-
volvida.

	 7.	(FGV-SP)	Para	indicar	o	estágio	de	desenvolvimento	de	
um	país,	usam-se	diversos	índices	ou	indicadores,	como,	

por	exemplo,	a	situação	da	renda	per capita.	Acerca	do	
uso	 da	 renda	 per capita	 como	 indicador	 de	 desenvolvi-
mento,	pode-se	fazer	a	seguinte	observação:

a)	 É	um	critério	que	permite	conhecer	a	real	situação	da	
renda	num	país.

b)	 É	o	melhor	indicador	para	configurar	economica-
mente	um	país	subdesenvolvido.

c)	 O	resultado	que	oferece	é	distorcido,	pois	oculta	a	má	
distribuição	da	renda.

d)	 Como	indicador,	sua	aplicação	deve	se	restringir	aos	
países	desenvolvidos.

e)	 O	valor	desse	índice	não	é	abrangente,	pois	deixa	de	
indicar	a	qualidade	do	trabalho.

	 8.	(UEL-PR)

Texto I

Thomas Malthus (1766-1834) assegurava que, se a po-
pulação não fosse de algum modo contida, dobraria de 
25 em 25 anos, crescendo em progressão geométrica, ao 
passo que, dadas as condições médias da Terra disponí-
veis em seu tempo, os meios de subsistência só pode-
riam aumentar, no máximo, em progressão aritmética.

Texto II

A ideia de um mundo famélico assombra a humanidade 
desde que Thomas Malthus previu que no futuro não ha-
veria comida em quantidade suficiente para todos.
Organismos internacionais – Organização das Nações 
Unidas, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional 
– chamaram a atenção para a gravidade dos problemas 
decorrentes da falta dos alimentos. O Banco Mundial 
prevê que 100 milhões de pessoas poderão submergir na 
linha que separa a pobreza da miséria absoluta devido ao 
encarecimento da comida.

Adaptado	de:	FRANçA,	R.	O	fantasma	de	Malthus.	Veja.		
são	Paulo:	Abril,	23	abr.	2008.

Com	base	nos	textos	I	e	II	e	nos	conhecimentos	sobre	o	
tema	da	fome	no	mundo,	considere	as	afirmativas.

I.	 Nas	previsões	sobre	o	problema	da	fome,	contidas	
nos	textos	I	e	II,	estão	excluídas	considerações	so-
bre	a	heterogeneidade	socioespacial	desse	proble-
ma	na	escala	mundial.

II.	 No	texto	I,	a	explicação	sobre	as	causas	da	escas-
sez	de	alimentos	baseia-se	em	uma	combinação	de	
fatores	dentre	os	quais	está	ausente	a	evolução	da	
produtividade	no	setor	primário	da	economia.

III.	No	texto	II,	o	crescimento	populacional	que	culmi-
nará	no	aumento	de	100	milhões	de	pessoas	pobres	
no	mundo	é	apontado	como	o	responsável	pela	ex-
pansão	da	fome.

IV.	No	 texto	 II,	 para	 os	 organismos	 internacionais,	 as	
previsões	de	Malthus	se	confirmaram,	pois	a	atual	ex-
pansão	do	número	de	famélicos	se	deve	à	insuficiên-
cia	estrutural	da	produção	mundial	de	alimentos.

Assinale	a	alternativa	CORReTA.

a)	 somente	as	afirmativas	I	e	II	são	corretas.

b)	 somente	as	afirmativas	I	e	IV	são	corretas.

Taxa de Natalidade

Fase I

4 –

3 –

2 –

1 –

0 –

T
a

x
a

 %

Fase II Fase III Fase IV

Taxa de Mortalidade
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c)	 somente	as	afirmativas	III	e	IV	são	corretas.

d)	 somente	as	afirmativas	I,	II	e	III	são	corretas.

e)	 somente	as	afirmativas	II,	III	e	IV	são	corretas.

	 9.	(UEL-PR)	O	IDH	(Índice	de	Desenvolvimento	Humano)	é	
elaborado	considerando-se	dados	sobre	a	longevidade,	
PIB	(Produto	Interno	Bruto)	per capita,	grau	de	escola-
ridade	e	poder	de	compra	de	uma	população.	Varia	de	
0	a	1,	sendo	que	os	valores	mais	próximos	a	1	indicam	
melhores	condições	de	vida.	sobre	o	assunto,	considere	
as	afirmativas.

I.	 Trata-se	de	um	índice	que	oculta	a	qualidade	de	vida	
de	uma	população	por	 relacionar	 fenômenos	 inde-
pendentes.

II.	 Trata-se	de	um	índice	que	explicita	as	desigualda-
des	sociais	em	diferentes	escalas,	pois	combina	in-
dicadores	de	desenvolvimento	social.

III.	Trata-se	de	um	índice	que	oculta	a	existência	de	po-
líticas	públicas	voltadas	à	melhoria	da	saúde,	distri-
buição	de	renda	e	nível	de	escolaridade.

IV.	Trata-se	de	um	índice	que	oculta	diferenças	inter-
pessoais,	 pois	 resulta	 de	 cálculos	 obtidos	 a	 partir	
de	médias.

Assinale	a	alternativa	correta:

a)	 Apenas	as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas.

b)	 Apenas	as	afirmativas	I,	II	e	IV	estão	corretas.

c)	 Apenas	as	afirmativas	II,	III	e	IV	estão	corretas.

d)	 Apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.

e)	 Apenas	as	afirmativas	II	e	IV	estão	corretas.

10.	(Cesgranrio-RJ)	 Nas	 últimas	 décadas	 do	 século	 XX,	
os	 deslocamentos	 populacionais,	 diferentemente	 da-
queles	ocorridos	na	segunda	metade	do	século	XIX,	se	
intensificaram	por	conta	da	globalização	econômica	e	
de	uma	série	de	conflitos	localizados,	além	do	desen-
volvimento	desigual	das	várias	regiões	do	mundo.

em	relação	a	esse	fenômeno	social,	tem-se	observado	
que	

a)	 a	imigração	italiana	e	alemã	para	os	países	da	Amé-
rica	Latina	tem	aumentado,	nos	últimos	anos,	em	vir-
tude	dos	ataques	neonazistas	nos	países	europeus.

b)	 a	diminuição	dos	movimentos	xenófobos	e	os	confli-
tos	étnicos	vêm	ganhando	força	e	abrindo	caminho	
para	o	aumento	da	clandestinidade	como	forma	de	
garantir	importante	parcela	de	mão	de	obra	barata	
para	os	países	receptores	e	de	emprego	para	traba-
lhadores	imigrantes.

c)	 a	legislação	de	alguns	países	que	receberam	imi-
grantes	se	modificou	após	os	atentados	de	11	de	se-
tembro,	passando	a	impedir	a	imigração	de	popula-
ção	muçulmana.

d)	 os	governos	dos	países	que	recebem	os	imigrantes	
têm	ampliado	o	número	de	propostas	e	benefícios	
concedidos	aos	refugiados	e	exilados	políticos,	
com	o	objetivo	de	retardar	o	seu	retorno	ao	país	de	
origem.

e)	 o	aumento	da	competitividade	no	mercado	de	traba-
lho	e	a	necessidade	de	manutenção	do	emprego	de	

trabalhadores	locais	tendem	a	fortalecer	os	movi-
mentos	xenófobos,	ao	mesmo	tempo	em	que	se	vem	
deteriorando	a	infraestrutura	das	cidades	que	rece-
bem	grande	contingente	de	imigrantes.

11.	(UFMG)	 Todas	 as	 seguintes	 afirmativas	 relacionadas	
aos	 diferentes	 fluxos	 de	 população	 que	 atravessam,	
hoje,	as	 fronteiras	políticas	 internacionais	estão	cor-
retas,	exceto:

a)	 O	crescimento	do	número	de	migrantes	clandestinos	
e	de	ações	terroristas,	fruto	de	fundamentalismos	
diversos,	tem	contribuído	para	tornar	mais	rigorosa	
a	legislação	referente	à	imigração	em	muitos	países.

b)	 A	retomada,	em	países	europeus,	de	taxas	demográ-
ficas	típicas	de	meados	do	século	XX,	fruto	de	políti-
cas	natalistas,	é	uma	garantia	de	autossuficiência	de	
mão	de	obra	nas	próximas	décadas.

c)	 Os	movimentos	migratórios	internacionais	tendem	
a	se	intensificar	no	interior	de	blocos	econômicos,	
amenizando	os	desequilíbrios	entre	oferta	e	de-
manda	de	mão	de	obra,	com	menor	participação	da	
força	de	trabalho	das	áreas	de	pobreza.

d)	 O	tráfico	de	seres	humanos	visto,	no	presente,	como	
um	crime	que	produz	uma	forma	moderna	de	escra-
vidão	é,	em	parte,	decorrência	de	restrições	legais	
impostas	à	imigração.

12.	(UEL-PR)	Com	base	nos	conhecimentos	sobre	a	distri-
buição	de	renda	na	escala	mundial,	considere	as	afir-
mativas	a	seguir.

I.	 No	início	do	século	XXI,	cerca	de	2,8	bilhões	de	pes-
soas	–	duas	entre	cada	cinco	no	planeta	–	sobrevi-
viam	com	menos	de	us$	2	por	dia,	o	que	as	Nações	
unidas	e	o	Banco	Mundial	consideram	como	míni-
mo	para	atender	às	necessidades	básicas.

II.	 Também	no	início	do	século	XXI,	aproximadamente	
1,2	bilhão	de	pessoas	viviam	sob	“extrema	pobre-
za”,	medida	por	uma	renda	diária	média	de	us$	1.

III.	Na	América	Latina,	em	termos	absolutos,	as	pes-
soas	em	condições	de	extrema	pobreza	residentes	
em	zonas	rurais	superam	numericamente	aquelas	
que	residem	nas	zonas	urbanas.

IV.	A	África	subsaariana	tem	ficado	essencialmente	à	
margem	da	prosperidade	vivida	pela	maior	parte	do	
mundo	nas	últimas	décadas.

Assinale	a	alternativa	CORReTA.

a)	 somente	as	afirmativas	I	e	III	são	corretas.

b)	 somente	as	afirmativas	III	e	IV	são	corretas.

c)	 somente	as	afirmativas	I	e	II	são	corretas.

d)	 somente	as	afirmativas	I,	II	e	IV	são	corretas.

e)	 somente	as	afirmativas	II,	III	e	IV	são	corretas.

13.	(FGV-SP)	Nos	cadernos	 internacionais	dos	principais	
jornais,	já	se	tornou	rotina	a	leitura	de	notícias	sobre	
a	 travessia,	em	barcos	 toscos	e	 frágeis,	de	africanos	
que	tentam	vencer	o	Mediterrâneo	e	chegar	às	terras	
europeias.	 Os	 que	 sobrevivem,	 em	 geral,	 são	 presos	
e	obrigados	a	fazer	o	caminho	de	volta.	A	europa	não	
quer	mais	imigrantes.
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Refletindo	sobre	o	conteúdo	do	texto,	é	correto	afirmar	
que:

a)	 o	ciclo	migratório	africano	e	mundial	está	em	fase	de	es-
gotamento,	pois	a	automação	crescente	das	atividades	
econômicas	não	prevê	mão	de	obra	pouco	qualificada.

b)	 os	acordos	econômicos	e	diplomáticos	entre	os	paí-
ses	de	emigração	e	os	de	imigração	têm	sido	postos	
em	prática	para	coibir	a	movimentação,	sobretudo	de	
homens	jovens.

c)	 as	propostas	civilizatórias	europeias	destinadas	aos	
imigrantes,	em	vigor	durante	todo	o	século	XX,	estão	
sendo	abolidas	frente	às	crises	econômicas.

d)	 os	países	europeus,	em	processo	de	transição	demo-
gráfica	e	em	plena	fase	de	3a	Revolução	Industrial,	já	
não	admitem	a	entrada	de	imigrantes.

e)	 a	globalização	neoliberal	promove	a	livre	circulação	
de	capitais	e	mercadorias,	mas	fecha	as	fronteiras	
para	a	força	de	trabalho.

14.	(UFRGS-RS)	Observe	a	tabela	a	seguir,	que	apresenta	a	razão	de	sexo	da	população	idosa	no	Brasil.

Anos
População de idosos (em mil) Proporção no total da população (%)

Homens Mulheres Homens Mulheres

1950 715 891 2,7 3,3

1960 1 068 1 315 2,9 3,6

1970 1 614 1 918 3,4 4,0

1980 2 378 2 677 3,9 4,4

1990 2 886 3 505 3,9 4,7

2000 3 790 4 919 4,5 5,7

2010 5 094 6 893 5,4 7,1

2020 7 509 10 345 7,3 9,7

2030 11 105 15 476 10,1 13,4

2040 14 131 20 052 12,3 16,5

2050 17 560 24 683 14,8 19,7

Com	base	nos	dados	da	tabela,	assinale	a	alternativa	correta.

a)	 Mantendo-se	as	esperadas	ampliações	da	expectativa	de	vida	da	população	brasileira	e	o	significado	diferencial	de	
mortalidade	por	sexo,	pode-se	esperar	uma	crescente	feminização	do	envelhecimento	populacional.

b)	 Mantendo-se	o	baixo	diferencial	de	mortalidade	por	sexo,	pode-se	esperar	uma	crescente	feminização	do	envelheci-
mento	populacional.

c)	 A	expectativa	de	uma	crescente	feminização	do	envelhecimento	populacional	está	relacionada	com	um	baixo	diferen-
cial	de	mortalidade	por	sexo.

d)	 O	contingente	de	mulheres,	que	em	1950	era	5%	maior	que	o	dos	homens,	deverá	ser	15%	maior	que	o	dos	homens	
em	2050.

e)	 O	crescente	desequilíbrio	na	expectativa	de	vida	entre	homens	e	mulheres	está	relacionado	com	o	acentuado	proces-
so	migratório,	da	região	Nordeste	para	a	fronteira	oeste	do	Brasil,	ocorrido	no	século	XX.

15.	(UFPB)	O	Brasil	está	passando	por	uma	transição	demográfica,	conforme	mostra	o	gráfico	a	seguir.

Brasil: evolução das porcentagens de crianças/jovens e de idosos – 1940-2020

Adaptado de: SÍNTESE de indicadores sociais 2002. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. p. 63.

C
a
s
s
ia

n
o

 R
ö

d
a
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it

o
ra

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_162a171_U03T03.indd   169 4/12/13   4:28 PM



170	 POPuLAçãO

Observando	o	gráfico,	pode-se	afirmar	que	essa	tran-
sição	teve	uma	aceleração	maior,	a	partir	da	década	de	
1970,	ocasionada	por	fator(es)	como:

I.	 A	diminuição	das	taxas	de	natalidade	e	mortalidade.

II.	 Os	progressos	da	Medicina.

III.	A	aceleração	da	migração	para	as	cidades,	melho-
rando	a	qualidade	de	vida	da	população.

IV.	O	aumento	do	crescimento	vegetativo	da	população.

estão	corretas	apenas:

a)	 I	e	II.

b)	 I	e	III.

c)	 II	e	IV.

d)	 II	e	III.

e)	 III	e	IV.

16.	(Ufscar-SP)	Considere	as	duas	afirmativas	seguintes,	
sobre	a	demarcação	das	terras	indígenas	no	Brasil,	e	
assinale	 a	 alternativa	 mais	 adequada	 para	 interpre-
tá-las.

I.	 “Os	indígenas	precisam,	para	manter	a	sua	cultura	
e	o	seu	modo	de	vida,	de	muito	mais	terras	do	que	
nós,	os	civilizados.”

II.	 “Os	índios	não	precisam	de	tanta	terra	e	os	que	defen-
dem	a	demarcação	de	enormes	áreas	para	eles	na	rea-
lidade	estão	querendo	criar	enclaves	dentro	do	país.”

a)	 A	afirmativa	I	usa	o	nacionalismo	como	argumento	
para	se	evitar	a	demarcação	de	terras	indígenas.

b)	 A	afirmativa	II	defende	a	demarcação	das	terras	indí-
genas	com	o	argumento	de	que	esses	enclaves	se-
riam	positivos	para	a	economia	nacional.

c)	 As	afirmativas	I	e	II	se	complementam:	ambas	defen-
dem	a	demarcação	das	terras	indígenas	com	bom	
senso.

d)	 A	afirmativa	I	é	desfavorável	à	demarcação	de	enor-
mes	áreas	como	reservas	indígenas,	ao	passo	que	a	
II	defende	essa	demarcação	desde	que	não	seja	em	
zonas	de	fronteiras.

e)	 A	afirmativa	I	defende	a	demarcação	das	terras	indí-
genas,	mesmo	que	enormes,	e	a	II	critica	esse	proce-
dimento.

17.	(Unifesp)	No	Brasil,	a	presença	feminina	em	postos	de	
trabalho	cresceu,	mas	ainda	não	é	elevada	em	cargos	de	
chefia,	quando	comparada	a	dos	homens.	Isso	se	deve	à:

a)	 baixa	taxa	de	desemprego.

b)	 dupla	jornada	de	trabalho	e	barreiras	culturais.

c)	 elevada	taxa	de	fertilidade	do	país.

d)	 escolaridade	superior	entre	as	mulheres,	maior	que	
entre	os	homens.

e)	 contratação	da	mulher	em	atividades	domésticas.

18.	(UEM-PR)	em	relação	à	população	brasileira,	assinale	
a(s)	alternativa(s)	correta(s).

I.	 No	 Brasil,	 a	 imigração	 intensificou-se,	 a	 partir	 de	
1850	até	1934;	a	maior	parte	desse	deslocamento	
de	imigrantes	para	o	país	esteve	ligada	à	necessi-
dade	de	mão	de	obra	para	a	lavoura	cafeeira.

II.	 Os	 imigrantes	 espanhóis	 fixaram-se	 em	 áreas	 do	
estado	de	são	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Minas	Gerais	
e	Rio	Grande	do	sul.	Porém,	os	alemães	se	fixaram	
em	santa	Catarina,	Rio	Grande	do	sul,	Paraná,	são	
Paulo	e	espírito	santo.

III.	A	 imigração	 japonesa	 concentrou-se	 em	 áreas	 da	
capital	 e	 do	 interior	 de	 são	 Paulo	 (Marília,	 Tupã,	
Presidente	Prudente	e	vale	do	Ribeira),	no	Paraná	
(Londrina	 e	 Maringá)	 e	 nos	 estados	 do	 Pará	 e	 de	
Mato	Grosso	do	sul.

IV.	As	migrações	pendulares	nas	grandes	cidades,	a	par-
tir	de	1950,	acompanham	o	aumento	da	urbanização.

V.	 A	migração	rural-rural,	de	uma	área	agrícola	para	
outra,	é	muito	praticada	no	Brasil.	Podemos	incluir,	
neste	caso,	a	transumância,	ou	seja,	o	trânsito	dos	
trabalhadores	rurais	que	vivem	se	deslocando	em	
busca	de	trabalho,	tais	como	os	boias-frias	e	os	tra-
balhadores	itinerantes.

VI.	As	migrações	rural-urbanas,	no	Brasil,	também	são	
conhecidas	como	êxodo	rural,	porque	dizem	respeito	
à	copiosa	saída	de	pessoas	do	campo	para	as	cida-
des,	de	forma	mais	acentuada,	nas	décadas	de	1970	
e	1980.	As	causas	principais	foram	a	modernização	e	
a	mecanização	da	agricultura	e	a	monopolização	das	
propriedades	rurais.

são	corretas	as	afirmações:

a)	 I,	III,	IV,	V	e	VI.

b)	 III,	IV,	V	e	VI.

c)	 I,	II,	IV,	V	e	VI.

d)	 I,	II,	III,	IV	e	VI.

e)	 todas.

19.	(Vunesp-SP)	 Os	 imigrantes	 japoneses	 começaram	 a	
chegar	 ao	 Brasil	 em	 1908,	 atingindo,	 na	 atualidade,	
aproximadamente	 1,5	 milhão	 de	 “nikkeis”,	 os	 quais	
englobam	 imigrantes	 japoneses	 e	 seus	 descenden-
tes.	Nos	últimos	anos	tem	crescido	a	ida	de	brasileiros	
para	 o	 Japão,	 principalmente	 na	 faixa	 produtiva	 dos	
20	aos	35	anos.	esta	inversão	no	fluxo	migratório	está	
vinculada	ao(à):

a)	 desejo	de	conhecer	e	se	engajar	em	trabalhos	alta-
mente	especializados.

b)	 entrave	burocrático	provocado	pela	lei	brasileira	que	
proíbe	o	trabalho	de	imigrantes	japoneses	e	seus	
descendentes.

c)	 desejo	de	fazer	turismo	a	baixo	custo,	apesar	dos	al-
tos	salários	recebidos	no	Brasil.

d)	 boa	aceitação	da	comunidade	japonesa,	que	reserva	
aos	imigrantes	os	melhores	e	mais	valorizados	em-
pregos.

e)	 engajamento	no	mercado	de	trabalho	não	especia-
lizado	e	temporário,	por	meio	de	agenciadores	ou	
intermediários.

20.	(UFPE)	em	relação	à	distribuição	da	população	brasi-
leira,	é	incorreto	afirmar	que:

a)	 as	migrações	internas	no	Brasil	ocorrem	desde	o	sé-
culo	XVII	e	foram	determinadas,	quase	sempre,	pelo	
aparecimento	de	novos	polos	de	atração	populacional.
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b)	 o	café	foi	um	dos	principais	responsáveis	pelo	povoa-
mento	do	vale	do	Paraíba,	das	“terras	roxas”	de	são	
Paulo	e	da	Depressão	Periférica	Paulista.

c)	 no	Brasil,	desde	o	início	da	colonização	até	os	dias	
atuais,	a	população	esteve	mais	concentrada	na	por-
ção	oriental.

d)	 o	êxodo	rural	no	Brasil	resultou	do	notável	progresso	
industrial	ocorrido	nas	décadas	de	50	e	60,	na	Região	
Centro-Oeste.

e)	 além	de	povoar	o	território	e	expandir	as	fronteiras	
econômicas,	as	migrações	internas	promoveram,	de	
uma	certa	maneira,	a	urbanização	do	Brasil	e	aumen-
taram	o	processo	de	miscigenação	da	população.

21.	(Ibmec)	 sobre	 a	 distribuição	 da	 população	 economi-
camente	ativa	(PeA)	no	Brasil,	são	feitas	as	seguintes	
afirmativas:

I.	 Nos	últimos	anos,	temos	observado	um	contínuo	e	
progressivo	movimento	de	transferência	da	PeA	do	
setor	secundário	para	o	terciário.

II.	 Os	dados	estatísticos	somente	levam	em	conta	para	
a	 definição	 da	 PeA	 os	 trabalhadores	 da	 economia	
formal.

III.	Curiosamente,	 os	 desempregados	 também	 são	
considerados	 PeA,	 ainda	 que	 estejam	 momenta-
neamente	fora	do	mercado	formal	de	trabalho.

Assinale:

a)	 se	apenas	a	afirmativa	I	for	correta.

b)	 se	apenas	a	afirmativa	II	for	correta.

c)	 se	apenas	a	afirmativa	III	for	correta.

d)	 se	apenas	as	afirmativas	I	e	II	forem	corretas.

e)	 se	todas	as	afirmativas	forem	corretas.

22.	(Fuvest-SP)	O	Brasil	ainda	não	conseguiu	extinguir	o	
trabalho	em	condições	de	escravidão,	pois	ainda	exis-
tem	muitos	 trabalhadores	nessa	situação.	Com	rela-
ção	 a	 tal	 modalidade	 de	 exploração	 do	 ser	 humano,	
analise	as	afirmações	a	seguir:

I.	 As	relações	entre	os	trabalhadores	e	seus	empre-
gadores	 marcam-se	 pela	 informalidade	 e	 pelas	
crescentes	 dívidas	 feitas	 pelos	 trabalhadores	 nos	
armazéns	 dos	 empregadores,	 aumentando	 a	 de-
pendência	financeira	para	com	eles.

II.	 Geralmente,	 os	 trabalhadores	 são	 atraídos	 de	 re-
giões	distantes	do	local	de	trabalho,	com	a	promes-
sa	de	bons	salários,	mas	as	situações	de	trabalho	
envolvem	condições	insalubres	e	extenuantes.

III.	A	persistência	do	trabalho	escravo	ou	semiescravo	
no	 Brasil,	 não	 obstante	 a	 legislação	 que	 o	 proíbe,	
explica-se	pela	intensa	competitividade	do	mercado	
globalizado.

está	correto	o	que	se	afirma	em:

a)	 I,	somente.

b)	 II,	somente.

c)	 I	e	II,	somente.

d)	 II	e	III,	somente.

e)	 I,	II	e	III.

23.	(UFRGS-RS)	em	uma	pesquisa	realizada	nos	Campos	
de	Cima	da	serra,	no	planalto	gaúcho,	verificou-se	que	
alguns	 produtores,	 na	 época	 do	 inverno,	 conduziam	
seus	rebanhos	para	os	vales	em	busca	de	pastagem	e	
de	abrigo	contra	o	vento	frio	da	estação,	retornando	na	
primavera	para	as	áreas	de	campo	aberto.

esse	tipo	de	deslocamento	humano	que	se	movimenta	em	
função	de	variações	climáticas	sazonais	denomina-se:

a)	 migração	pendular.

b)	 transumância.

c)	 emigração.

d)	 imigração.

e)	 êxodo	rural.

24.	(PUC-MG)	Leia	o	trecho	da	canção	“Asa	Branca”,	de	Luiz	
Gonzaga	e	Humberto	Teixeira,	respondendo,	em	seguida,	
à	questão	proposta.

Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João

Eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação

Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação

Por falta d’água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão

Inté mesmo a Asa Branca bateu asas do sertão

Entonce eu disse: adeus Rosinha, guarda contigo meu coração

Hoje longe muitas léguas nessa triste solidão

Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão.

A	canção	descreve,	de	forma	poética,	um	dos	proble-
mas	que	afetam	sistematicamente	uma	região	brasi-
leira,	agravando	problemas	sociais	cuja	origem	possui	
estreitas	relações	com	o	processo	de	apropriação	da	
terra,	de	produção	da	riqueza	e	de	distribuição	da	ren-
da.	A	região	descrita	e	a	consequência	mais	comum	do	
processo	relatado	na	canção	são:

a)	 o	sul	do	Brasil	e	o	êxodo	rural.

b)	 as	regiões	agrícolas	brasileiras	e	a	migração	sazonal.

c)	 o	semiárido	nordestino	e	a	migração	para	o	Centro-	
-sul	e	Norte	do	país.

d)	 as	regiões	metropolitanas	e	a	migração	pendular.

25.	(UEL-PR)	Assinale	a	alternativa	incorreta.

a)	 A	distribuição	da	população	brasileira	tem	como	
componentes,	além	dos	fatores	naturais,	fatores	
econômicos	e	históricos,	tais	como	os	movimentos	
migratórios	internos.

b)	 Apesar	de	ser	um	dos	países	mais	populosos	do	
mundo,	o	Brasil	continua	a	ser	um	país	de	baixa	den-
sidade	demográfica.

c)	 Na	atualidade,	a	maior	concentração	populacional	
brasileira	encontra-se	na	região	sudeste.

d)	 Desde	a	década	de	1990,	a	região	Centro-Oeste	tem	
consolidado	sua	importância	como	polo	de	atração	
populacional	do	país.

e)	 Com	exceção	da	região	Nordeste,	nas	demais	re-
giões	brasileiras	a	população	rural	é	menor	que	a	
população	urbana.
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p	 shenzhen,	localizada	na	província	de	Guangdong	(china),	em	foto	de	2012.	até	os	anos	1970	essa	cidade	era	um	pequeno	vilarejo,	mas	
a	partir	de	1979,	quando	foi	escolhida	pelo	governo	para	ser	uma	zona	econômica	especial,	passou	a	apresentar	um	crescimento	explo-
sivo,	constituindo	uma	verdadeira	síntese	do	que	ocorreu	na	economia	chinesa	desde	então.	nesse	período	ela	cresceu	em	média	11,9%	
ao	ano,	a	mais	alta	taxa	do	mundo.	na	segunda	metade	do	século	XX,	embora	em	graus	variados,	o	crescimento	urbano	tem	sido	uma	
forte	tendência	em	diversos	países	em	desenvolvimento,	provocando	grandes	transformações	nas	paisagens	das	principais	cidades.
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o espaço urbano do
mundo contemporâneo9

Muitos dos problemas sobre os quais se fala nas cidades não 

são especifi camente urbanos, mas sim da sociedade.

Horacio Capel (1941-), geógrafo espanhol,
professor da Universidade de Barcelona.

no fi nal do século Xviii, no início da primeira revolução industrial, a taxa de ur-

banização da população mundial era de apenas 3%, percentual que subiu para cerca de 

14% no início do século XX*, 51,6% em 2010, e deverá chegar a 67% em 2050, segundo 

dados e previsão da divisão de população da onu.

observe no gráfi co que em 2008 as linhas que representam a evolução da po-

pulação urbana e rural se cruzam, o que signifi ca que a partir desse ano a população 

mundial passou a ser predominantemente urbana. 

UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World Urbanization Prospects: the 2009 revision. Nova York, 2009. p. 2.

Disponível em: <http://esa.un.org/unpd/wup/Documents/WUP2009_Highlights_Final.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2013.

Quando analisamos os dados sobre urbanização dos diversos países, percebemos 

que ela é bastante desigual, uma vez que há alguns países muito urbanizados e outros 

ainda predominantemente rurais. observe o gráfi co e a tabela a seguir.

Evolução da população urbana e rural do mundo

* SOUZA, M. L. ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 20.
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o que mudou no espaço geográfi co 
nacional e mundial com a aceleração do 
processo de urbanização? Quais foram 
as consequências socioeconômicas mais 
importantes desse processo? É o que es-
tudaremos neste e no capítulo seguinte.

Evolução da população urbana e rural, segundo o nível de desenvolvimento

taXa de urbanização – porcentagem sobre a população total

regiões 1950 2010 2050

Mundo 29,4 51,6 67,2

América do Norte 63,9 82,0 88,6

América Latina e Caribe 41,4 78,8 86,6

Europa 51,3 72,7 82,2

Oceania 62,4 70,7 73,0

Ásia 17,5 44,4 64,4

África 14,4 39,2 57,7

UNITED Nations. Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World 

Urbanization Prospects: the 2011 revision. Disponível em: <http://esa.un.org/unpd/wup/
index.htm>. Acesso em: 28 jan. 2013.
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p	 Vista	panorâmica	de	daca,	capital	de	bangla-
desh,	em	2009.	segundo	a	Onu,	essa	aglomera-
ção	urbana	tinha	2,2	milhões	de	habitantes	em	
1975	e	estava	na	65a	posição	entre	as	maiores	do	
mundo.	em	2011,	contava	com	15,4	milhões	de	
moradores	(nona	posição	entre	as	megacida-
des),	e	a	previsão	é	que	em	2025	atingirá	22,9	
milhões	(oitava	posição).	Observe	os	contrastes	
típicos	das	metrópoles	dos	países	pobres.	em	
daca,	há	cerca	de	3,5	milhões	de	pessoas	viven-
do	em	aproximadamente	5	mil	favelas.
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O	prOcessO	de	urbanizaçãO

Chamamos de processo de urbanização a trans-
formação de espaços naturais e rurais em espaços 
urbanos, concomitantemente à transferência da po-
pulação do campo para a cidade – que quando acon-
tece em larga escala é chamada de êxodo rural.

As cidades vêm sendo erguidas desde a Antigui-
dade: Ur e Babilônia foram construídas há cerca de 
5 mil anos, na Mesopotâmia, planície drenada pelos 
rios Tigre e Eufrates, hoje no Iraque. Elas eram centros 
de poder e de negócios, e a maioria da população vivia 
no campo. Mesmo quando algumas cidades alcança-
ram grande dimensão populacional (como Roma, que 
em seu apogeu, no início da era cristã, tinha cerca de 
1 milhão de habitantes), as taxas de urbanização con-
tinuaram muito baixas, porque a atividade agrícola 
era predominante e ocupava muita mão de obra.

Durante a Idade Média, sob o feudalismo, as cida-
des perderam importância devido à descentralização 
político-econômica característica desse sistema econô-
mico e à consequente redução das trocas comerciais. Já 
com o desenvolvimento do capitalismo comercial, as 
cidades passaram a ganhar cada vez mais importância 
porque voltaram a ser o centro dos negócios. Mas foi 
sobretudo a partir do capitalismo industrial que se ini-
ciou um contínuo processo de urbanização.

Embora tenha se acelerado com as revoluções 
industriais, a urbanização foi, até meados do século 
XX, um fenômeno relativamente lento e circunscrito 
aos países pioneiros no processo de industrialização. 
Mesmo o Reino Unido tornou-se predominantemente 
urbano somente por volta de 1900.

Historicamente, dois fatores condicionaram o 
processo de urbanização: os atrativos, que estimu-
lam as pessoas a ir para as cidades, e os repulsivos, 
que as impulsionam a sair do campo.

Os fatores atrativos são predominantes em paí-
ses desenvolvidos e em regiões modernas dos emer-
gentes. Estão associados ao processo de industrializa-
ção, ou seja, às transformações provocadas na cidade 
pela indústria, notadamente quanto à geração de em-
pregos no próprio setor industrial e no de serviços. 
Além disso, a modernização da agropecuária, princi-
palmente por causa da mecanização da agricultura, 
aumentou a produtividade agrícola e possibilitou a 
transferência de pessoas do campo para a cidade ao 
longo da História.

Nos séculos XVIII e XIX, durante a Revolução In-
dustrial, as principais cidades dos atuais países de-
senvolvidos europeus tiveram um crescimento muito 
rápido, com a consequente deterioração da qualidade 
de vida. Os trabalhadores moravam em cortiços e 
eram frequentes as doenças e epidemias pela falta de 
saneamento básico e de higiene. Também não havia 
legislação trabalhista e o nível geral de renda era mui-
to baixo. Ao longo do tempo passou a haver um lento 
crescimento dos salários, paralelamente à luta pela 
conquista de alguns direitos fundamentais, como a 
redução da jornada de trabalho, férias e descanso se-
manal remunerado. Os governos passaram a intervir 
nas cidades, melhorando as condições gerais de sa-
neamento, habitação e transporte. Nessa época, a cir-
culação de mercadorias e de pessoas e a desconcen-

tração da produção in-
dustrial ocasionaram o 
desenvolvimento de 
outras cidades, que com 
o tempo formaram uma 
densa e articulada rede 
urbana.

∏	 na	foto,	praça	piccadilly,	em	
Manchester,	reino	unido,	em	
1880.	 além	 de	 Londres,	 a	
capital,	as	cidades	das	re	giões	
carboníferas	britânicas	cres-
ceram	 rapidamente	 com	 o	
processo	de	indus	trialização.
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Os fatores repulsivos são típicos de alguns paí-
ses em desenvolvimento, qualquer que seja seu nível 
de industrialização. Estão associados às péssimas 
condições de vida existentes na zona rural, por causa 
da estrutura fundiária bastante concentrada, dos bai-
xos salários, da falta de apoio aos pequenos agriculto-
res e do arcaísmo das técnicas de cultivo. O resultado 
é o êxodo rural, ou seja, uma grande transferência da 
população do campo para as cidades, notadamente 
para as grandes metrópoles, provocando agravamen-
to dos problemas urbanos.

Após a Segunda Guerra, com a expansão das 
empresas transnacionais e o impulso à industrializa-
ção em países em desenvolvimento, a urbanização se 
acelerou em muitos deles até então agrícolas, notada-
mente na América Latina. Em contrapartida, a África 
e a Ásia, apesar da aceleração recente, ainda são con-

tinentes pouco urbanizados (reveja a tabela da aber-
tura deste capítulo).

Nos países desenvolvidos e em alguns emergen-
tes tem havido um processo de transferência de in-
dústrias das grandes para as médias e pequenas cida-
des, promovendo uma desconcentração urbano-in-
dustrial. O setor que mais tem crescido, principal-
mente nas grandes cidades, é o de serviços. Com essas 
transformações nas regiões do mundo consideradas 
modernas, já não se pode estabelecer a clássica sepa-
ração entre campo e cidade, uma vez que atividades 
antes exclusivamente urbanas se disseminaram no 
meio rural.

Ao longo da História e até os dias atuais, muitas 
cidades se especializaram em determinadas funções, o 
que lhes dá características particulares, enquanto ou-
tras são multifuncionais. Observe o quadro a seguir.

Função mais importante de algumas cidades

político- 
-administrativa

religiosa turística ou lazer portuária industrial múltiplas funções

Brasília
(DF)

Aparecida
(SP)

Porto de Galinhas, 
Ipojuca (PE)

Paranaguá
(PR)

Camaçari
(BA)

São Paulo
(SP)

Pretória
(África do Sul)

Meca
(Arábia Saudita)

Cancún
(México)

Roterdã
(Países Baixos)

Novosibirsk
(Rússia)

Nova York
(Estados Unidos)

Canberra
(Austrália)

Jerusalém
(Israel)

Las Vegas
(Estados Unidos)

Busan
(Coreia do Sul)

Córdoba
(Argentina)

Paris
(França)

Ottawa
(Canadá)

Fátima
(Portugal)

Bariloche
(Argentina)

Hamburgo 
(Alemanha)

Dusseldorf 
(Alemanha)

Tóquio
(Japão)

Organizado pelos autores.
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p	 as	grandes	metrópoles,	especialmente	as	que	são	cidades	globais	e	têm	muitas	conexões	com	o	mundo,	como	paris	(França),	
são	multifuncionais.	na	foto,	torre	eiffel	vista	a	partir	do	rio	sena,	em	2012.
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AglomerAções urbAnAs

Segundo a Divisão de População 
da ONU, aglomeração urbana “refe-
re-se à população contida no interior 
de um território contíguo, habitado 
em níveis variáveis de densidade, 
sem levar em conta os limites ad-
ministrativos das cidades”. Noutras 
palavras, é um conjunto de cidades 
em grande parte conurbadas, isto é, 
interligadas pela expansão periférica 
da malha urbana de cada uma delas 
ou pela integração socioeconômica 
comandada pelo processo de indus-
trialização e, cada vez mais, pelo de-
senvolvimento dos serviços.

No Brasil, as maiores aglomera-
ções urbanas têm sido legalmente 
reconhecidas como regiões metro-
politanas, que também costumam 
ser chamadas de metrópoles. Nelas, 
há sempre um município-núcleo, 
com maior capacidade polarizadora 
e que lhe dá nome, como, por exem-
plo, Grande São Paulo, Grande Salva-
dor, Grande Curitiba, Grande Belém, 
etc. As regiões metropolitanas foram 
criadas por lei para facilitar o pla-
nejamento urbano dos municípios 
que as compõem. Essa planificação 
geralmente é executada por órgãos 
especialmente criados para esse fim, 
como a Empresa Paulista de Plane-
jamento Metropolitano S.A. (Empla-
sa), encarregada do planejamento 
urbano das regiões metropolitanas 
de São Paulo, de Campinas, da Bai-
xada Santista, do Vale do Paraíba e 
do Litoral Norte que, juntas com as 
aglomerações urbanas de Jundiaí, 
Piracicaba e Sorocaba, formam a 
macrometrópole paulista, na termi-
nologia dessa empresa.

Uma megalópole se forma quan-
do os fluxos de pessoas, capitais, in-
formações, mercadorias e serviços 
entre duas ou mais metrópoles estão 
fortemente integrados por modernas 
redes de transportes e telecomuni-
cações, mesmo que existam espaços 
agrícolas entre elas. Portanto, não é 
necessário que todas as cidades este-
jam conurbadas em uma megalópole.

A primeira megalópole a se es-
truturar no mundo, denominada in-
formalmente de Boswash, abrange 
um cordão de cidades no nordeste 
dos Estados Unidos que se estende de 
Boston até Washington, tendo Nova 
York como a cidade mais importante 
(observe o mapa). Ainda nos Estados 
Unidos, encontramos San-San, que se 
estende de San Francisco a San Diego, 
passando por Los Angeles, na Califór-
nia; e Chipitts (também conhecida 
como megalópole dos Grandes La-
gos), que vai de Chicago a Pittsburgh e 
se estende até o Cana-
dá por cidades como 
Toronto, a maior da-
quele país. A megaló-
pole japonesa situa-se 
no sudeste da Ilha de 
Honshu, no eixo que 
se estende de Tóquio 
até o norte da Ilha 
de Kyushu, passando 
por Osaka e Kobe. Na 
Europa, a megalópo-
le se desenvolveu no 
noroeste, abarcando 
as aglomerações do 
Reno-Ruhr, na Ale-
manha, da Grande 
Paris, na França, e da 

Grande Londres, no Reino Unido, e é, 
portanto, transnacional. No Brasil, a 
megalópole nacional é formada pe-
las duas maiores metrópoles do país: 
abrange a macrometrópole paulista, 
cuja cidade mais importante é São 
Paulo, e, passando pelo Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte, estende-se até a re-
gião metropolitana do Rio de Janeiro.

Com a entrada do capitalismo 
em sua atual fase informacional, 
houve uma descentralização mun-
dial do poder econômico, político, 
cultural e financeiro. Nesse contexto, 
muitos centros urbanos, metrópo-
les ou não, elevaram-se à condição 
de cidades globais pelo importante 
papel que passaram a desempenhar 
na rede urbana mundial. Com a in-
tensificação da globalização, essas 
cidades globais, localizadas princi-
palmente nos países desenvolvidos, 
assumiram importância primordial 
na rede mundial de fluxos.
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Boston

Providence

Long Island

Long Branch

Filadélfia

Baltimore

Washington

New Brunswick

OCEANO

ATLÂNTICO

40º N 70º O

Paterson

Newark
Nova York

Hartford

km

0 100

5 milhões
de habitantes ou mais

Limite da megalópole

Aglomeração de:

1 milhão a 5 milhões
de habitantes

500 mil a 1milhão
de habitantes

250 mil a 500 mil
habitantes

100 mil a 250 mil
habitantes

A megalópole de Boswash, nos Estados Unidos

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. 

Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 144.

∏	 centro	da	megalópole	de	boswash,	nova	York	é	
um	dos	principais	símbolos	norte-americanos	
tanto	de	poder	como	de	estilo	de	vida.	conside-
rada	a	“capital”	do	mundo	no	século	XX,	continua	
com	o	mesmo	prestígio	neste	 início	do	século	
XXi.	na	foto	de	2012,	vista	panorâmica	da	cidade	
a	partir	do	empire	state:	ao	fundo,	no	distrito	
financeiro,	o	prédio	que	se	destaca	na	paisagem	
é	 o	 One	 World	 trade	 center	 (anteriormente	
conhecido	 como	 Freedom	 tower),	 erguido	 no	
lugar	das	torres	gêmeas	derrubadas	em	2001.
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Embora as zonas urbanas concentrem um per-
centual cada vez maior da população mundial, a pro-
porção de pessoas que vivem nas grandes aglomera-
ções urbanas continua pequena. Como mostra a tabe-
la, embora as aglomerações de mais de 10 milhões de 
habitantes venham ganhando cada vez mais popula-
ção, a maioria dos moradores urbanos ainda se con-
centra em pequenas e médias cidades, situadas na 
faixa de menos de 500 mil habitantes.

A taxa de urbanização varia muito de um país 
para outro. A maioria dos países desenvolvidos, as-
sim como alguns emergentes, apresenta altas taxas 
de urbanização. Isso ocorre porque o fenômeno in-
dustrial, sobretudo em seu início, não se desvincula 
do urbano. Com exceção da China e da Índia, com as 
maiores populações do planeta e de industrialização 
recente, todos os países industrializados apresen-
tam taxas de urbanização relativamente elevadas. O 
contrário, porém, não é verdadeiro. Há países que 

apresentam índices muito baixos de industrializa-
ção e outros que praticamente não dispõem de um 
parque industrial, mas que, mesmo assim, são forte-
mente urbanizados. Finalmente, há países muito po-
bres que ainda são predominantemente rurais. Ob-
serve os gráficos.

distribuição da população, segundo o tamanho das 
cidades (em porcentagem)

Faixa populacional das áreas urbanas 1970 2011 2025

10 milhões ou mais 2,9 9,9 13,6

5 a 10 milhões 8,0 7,8 8,7

1 a 5 milhões 18,0 21,4 24,3

500 mil a 1 milhão 9,4 10,1 11,1

Menos de 500 mil 61,6 50,9 42,3

UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs/Population Division. 

World Urbanization Prospects: the 2011 revision. Disponível em:  

<http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm>. Acesso em: 28 jan. 2013.
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UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World Urbanization 

Prospect: the 2011 revision. Disponível em: <http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm>. Acesso em: 28 jan. 2013.

*No capítulo 10 será explicado por que a taxa de urbanização do Brasil é mais 

elevada do que a de muitos países desenvolvidos.
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DesiguAlDADes e segregAção socioespAciAl

Em qualquer grande cidade do mundo, o espaço 

urbano é fragmentado. Sua estrutura assemelha-se a um 

quebra-cabeça em que as peças, embora façam parte de 

um todo, têm cada uma sua própria forma e função. As 

grandes cidades apresentam centros comerciais, finan-

ceiros, industriais, residenciais e de lazer. Entretanto, é 

comum que funções diferentes coexistam num mesmo 

bairro. Por isso, essas mesmas cidades são policêntri-

cas. Em cada zona ou distrito, o bairro mais importante 

possui seu próprio centro, suas ruas principais, que se-

diam o comércio e os serviços e servem de polos de atra-

ção ao fluxo de pessoas dos bairros próximos.

Essa fragmentação, quase sempre associada a 

um intenso crescimento urbano, impede os cidadãos 

de vivenciar a cidade como um todo, atendo-se, em 

vez disso, apenas aos fragmentos que fazem parte do 

seu dia a dia. O local de moradia, de trabalho, de estu-

do ou de lazer é onde são estabelecidas as relações 

pessoais e sociais. Entretanto, em uma metrópole es-

ses locais tendem a não ser coincidentes, o que pro-

voca grandes deslocamentos e aumento dos conges-

tionamentos. Pode-se dizer, então, que a grande cida-

de não é um lugar, mas um conjunto de lugares, e 

que as pessoas a vivenciam parcialmente.

As desigualdades sociais se materializam na paisa-

gem urbana, como vimos na foto da abertura do capítu-

lo. Quanto mais acentuadas forem as disparidades de 

renda entre os diferentes grupos e classes sociais, maio-

res são as desigualdades de moradia, de acesso aos ser-

viços públicos e de oportunidades. Consequentemente, 

são maiores também a segregação espacial e os pro-

blemas urbanos. Por isso, como afirma o geógrafo 

Horacio Capel na epígrafe, muitos dos problemas consi-

derados urbanos são, na realidade, problemas da socie-

dade. Porém, mesmo num bairro de população pobre, a 

qualidade de vida pode ser melhorada caso os serviços 

públicos de educação, saúde, 

transporte coletivo, saneamento 

básico, entre outros, passem a 

funcionar de forma satisfatória. 

Essas mudanças positivas têm 

maiores chances de se concreti-

zar quando a comunidade se 

organiza para melhorar o seu 

cotidiano e reivindicar os seus 

direitos. Quando isso não aconte-

ce, as desigualdades e a exclusão 

socioespacial tendem a se man-

ter e, muitas vezes, a aumentar.

p	 É	possível	que	uma	pessoa	viva	na	
zona	sul	do	rio	de	Janeiro	(na	foto	
de	 2012,	 acima,	 vista	 aérea	 da	
praia	 de	 ipanema	 com	 a	 lagoa	
rodrigo	 de	 Freitas	 e	 o	 Jardim	
botânico,	ao	fundo)	sem	conhecer	
bairros	 de	 subúrbios	 distantes,	
como	bangu,	na	zona	Oeste	(foto	
de	2010,	ao	lado).	O	contrário	tam-
bém	pode	acontecer,	embora	seja	
menos	comum.	as	dificuldades	de	
locomoção	e	a	 fragmentação	das	
funções	urbanas	na	metrópole	têm	
grande	influência	nessa	segrega-
ção socioespacial.
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O medo da violência urbana vem impulsionando 

a criação de condomínios fechados, especialmente 

nas metrópoles, mas também em médias e até em pe-

quenas cidades. Buscando segurança e tranquilidade, 

muitas pessoas de alto e médio poder aquisitivo vêm 

se mudando para esse tipo de conjunto residencial, 

que se multiplicou nos últimos anos. Embora seja le-

gítimo o indivíduo buscar maior segurança para si e 

sua família, esse fenômeno acentua a exclusão social 

e reduz os espaços urbanos públicos, uma vez que 

propicia o crescimento de espaços privados e de cir-

culação restrita. Isso só tem aumentado a segrega-

ção socioespacial. Além disso, muitos bairros, ao 

perderem população, acabam sofrendo um processo 

de deterioração urbana, caso de algumas áreas do 

centro de grandes cidades, como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Salvador, Recife e muitas outras que atual-

mente tentam recuperá-las.

p	 Muitas	prefeituras	buscam	recuperar	áreas	degradadas	das	cidades	por	meio	de	incentivos fiscais	para	comerciantes	e	pres-
tadores	de	serviço	lá	se	instalarem,	para	alocação	de	órgãos	públicos	e	outras	ações	que	aumentam	o	movimento	de	pessoas	
e	dão	nova	vida	ao	lugar,	como	ocorreu	no	bairro	do	recife	antigo,	em	recife	(pe).	a	primeira	foto	mostra	prédios	degradados	
em	torno	da	praça	do	Marco	zero,	em	2004.	a	segunda,	de	2013,	mostra	os	mesmos	prédios	após	a	restauração.	por	exemplo,	
o	edifício	arnaldo	dubeaux	(prédio	à	direita)	foi	construído	em	1912:	no	início	abrigou	a	filial	de	um	banco	inglês,	depois	foi	sede	
da	antiga	bolsa	de	Valores	de	pernambuco	e,	desde	2010,	após	sua	restauração,	abriga	a	caixa	cultural	recife,	centro	cultural	
mantido	pela	caixa	econômica	Federal.

morADiAs precáriAs

As maiores cidades dos países em desenvolvi-

mento não tiveram capacidade de absorver a grande 

quantidade de pessoas que em pouco tempo migra-

ram da zona rural e de cidades pequenas e médias; por 

isso aumentou o número de desempregados. Para so-

breviver, muitas pessoas acabaram se resignando ao 

subemprego, à economia informal. Como os rendi-

mentos, mesmo para os trabalhadores da economia 

formal, em geral são baixos, muitos não têm condições 

de comprar nem de alugar um imóvel em bairros com 

infraestrutura adequada (rede de esgoto, de eletricida-

de, água encanada, etc.), pois são itens que tornam o 

imóvel mais caro. Por causa disso, formaram-se favelas 

em várias cidades, principalmente nas maiores. Essa é 

a face mais visível do crescimento desordenado das 

cidades e da segregação espacial urbana.

Os governos de muitos países em desenvolvimento 

têm grande parcela de responsabilidade nesse processo, 

porque não implantaram políticas públicas adequadas, 

especialmente no campo habitacional, para enfrentar o 

problema. Não investiram o suficiente em políticas que 

estimulassem o crescimento econômico e a geração de 

empregos, em infraestrutura urbana e em melhoria da 

qualidade de vida da população. Particularmente, não 

investiram o suficiente na construção de moradias po-

pulares. Nos países em que as políticas públicas foram 

adequadas, paralelamente ao aumento da oferta de em-

pregos e à elevação da renda, o que possibilitou uma 

melhoria das condições de vida, as submoradias foram 

bastante reduzidas ou até mesmo erradicadas.

Um dos melhores exemplos disso aconteceu em 

Cingapura. De acordo com o Banco Mundial, em 1965, 

quando o país se tornou independente, 70% de sua po-

pulação vivia em submoradias, em condições muito pre-

cárias: a renda per capita era de 2 700 dólares ao ano, e o 

desemprego atingia 14% da população economicamen-

te ativa (PEA). Quatro décadas depois, graças a maciços 

investimentos públicos não apenas em habitação, mas 

em infraestrutura urbana e em serviços públicos de qua-

lidade, houve rápido crescimento econômico, elevação e 

melhor distribuição da renda per capita e, consequente-

mente, melhoria da qualidade de vida da população.
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Em 2011, segundo o 
FMI, Cingapura tinha 
uma renda per capita de 
49 270 dólares, e o desem-
prego atingia 2% da PEA. 
O governo do país, então, 
investiu pesadamente em 
habitação e as submora-
dias foram erradicadas.

A carência de habitações seguras e confortáveis é 
um problema existente no mundo todo, mas é muito 
mais grave nos países em desenvolvimento, especial-
mente nos mais pobres, notadamente da África Sub-
saariana. Segundo o Programa das Nações Unidas 
para Assentamentos Humanos (agência da ONU se-
diada em Nairobi, Quênia, mais conhecida como 
UN-Habitat), em 2010 havia 820 milhões de pessoas 
vivendo em favelas, o que representava 32,6% da popu-
lação urbana dos países em desenvolvimento. Não há 
um conceito único de favela; a publicação Slums of the 

World da UN-Habitat apresenta descrições e defini-
ções para trinta cidades espalhadas pelo mundo. A 
própria agência da ONU reconhece que o termo inglês 
“slum” é utilizado para definir uma grande diversidade 
de tipos de assentamentos urbanos espalhados por 
vários países (para o português do Brasil esse termo 
pode ser traduzido como favela). De acordo com a 
UN-Habitat, uma ou mais das seguintes característi-
cas define esse tipo de moradia precária: condições 
inseguras de habitação, acesso inadequado a sanea-
mento básico (não há água tratada nem coleta de es-
goto e de lixo), baixa qualidade estrutural das constru-
ções e moradias apertadas e superlotadas. Outra ca-
racterística da favela é que, em geral, se trata de uma 
ocupação irregular, isto é, as pessoas ocupam terrenos 
dos quais não possuem título de propriedade.

Rio de Janeiro e São Paulo, as duas cidades bra-
sileiras com maior número de pessoas vivendo em 

favelas, aparecem entre as trinta cidades da lista da 
UN-Habitat e em ambas constam a definição dada pelo 
IBGE: “Aglomerado subnormal: grupo de cinquenta ou 
mais moradias, construídas de maneira adensada e de-
sordenada, em terreno pertencente a terceiros, e caren-
te de infraestrutura e serviços públicos”.

Historicamente, as favelas proliferaram onde ha-
via terrenos disponíveis nos interstícios das cidades, 
muitas vezes em áreas inadequadas para ocupação, 
como morros e margens de rios e córregos. Em muitas 
cidades, especialmente nas maiores, à medida que a 
urbanização vai se adensando e a terra se valorizan-
do, a tendência é que novas ocupações irregulares 
ocorram na periferia, em áreas distantes das zonas 
centrais onde estão as maiores ofertas de trabalho. 
Isso cria muitas dificuldades para a população se des-
locar devido ao trânsito e ao alto custo do transporte 
público. Por isso, muita gente decide morar em corti-
ços nas regiões centrais em vez de ir para a periferia 
distante. Assim, é para que as pessoas continuem mo-
rando perto do trabalho e da escola do filho que as 
políticas públicas de erradicação de favelas procuram 
manter os moradores em prédios construídos no 
mesmo local em que estava a moradia precária.

China e Índia, embora estejam, devido ao seu rá-
pido crescimento econômico, reduzindo significativa-
mente a pobreza e o número de pessoas vivendo em 
habitações precárias, ainda são, de longe, os países com 
maior número absoluto de pessoas vivendo em favelas.

edifícios	 residenciais	 cons-
truídos	pelo	estado	no	distri-
to	de	toa	payoh,	cingapura,	
em	 2012.	 segundo	 o	 pnud,	
naquele	 ano	 a	 população	
dessa	 cidade-estado	 era	 de	
5,3	 milhões	 de	 habitantes,	
86%	deles	vivendo	em	mora-
dias	 como	 as	 da	 foto,	 pelas	
quais	 pagavam	 um	 aluguel	
social.
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Entretanto, o maior número relativo de favelados do 
mundo aparece em países da África Subsaariana: em 
alguns deles mais de três quartos da população urbana 
vivem em favelas. Observe a tabela a seguir.

moradores de Favelas no mundo – 2009

posição/país

países com maior número 

absoluto de pessoas vivendo 

em favelas

posição/país

países com maior número 

relativo de pessoas vivendo 

em favelas

total de 

moradores de 

favela 

(em milhões)

% do total da 

população 

urbana

total de 

moradores de 

favela 

(em milhões)

% do total da 

população 

urbana

1. China 180,6 29,1 1. República Centro-Africana 1,6 95,9

2. Índia 104,7 29,4 2. Chade 2,7 89,3

3. Nigéria 47,6 62,7 3. Níger 2,1 81,7

4. Brasil 44,9 26,9 4. Moçambique 6,9 80,5

5. Paquistão 30,0 46,6 5. Etiópia 10,4 76,4

6. Bangladesh 27,5 61,6 6. Madagascar 4,5 76,2

7. Indonésia 23,3 23,0 7. Somália 2,5 73,6

8. Filipinas 18,3 40,9 8. Haiti 3,6 70,1

9. República Democrática do Congo 14,1 61,7 9. Benin 2,6 69,8

10. México 11,9 14,4 10. Malavi 2,0 68,9

Países em desenvolvimento* 820,0 32,6

UNITED Nations. Human Settlements Programme (UN-Habitat). State of the World’s Cities 2012/2013. Nairobi: UN-Habitat, 2012. p. 124-125. 
* Os dados regionais são de 2010; os dados por países são de 2009. Não há dados para os países desenvolvidos.

p	 em	2009,	a	china	tinha	180	milhões	de	pessoas	vivendo	em	
favelas;	era	o	país	com	maior	população	de	favelados	em	ter-
mos	 absolutos.	 na	 foto	 de	 2008,	 moradores	 de	 hutongs	
(como	este	tipo	de	habitação	precária	é	conhecido	nesse	
país),	em	beijing	(pequim).	durante	a	realização	dos	Jogos	
Olímpicos	de	2008,	o	governo	instalou	tapumes	para	que	os	
turistas	não	vissem	cenas	de	pobreza	como	esta.	no	cartaz	
que	escondia	os	pobres	estava	inscrito	o	slogan	dos	jogos	
olímpicos:	One World, one dream	(‘um	mundo,	um	sonho’,	
em	inglês).

p	 em	2009,	a	república	centro-africana	tinha	96%	da	popula-
ção	urbana	vivendo	em	favelas;	era	o	país	com	maior	popu-
lação	de	favelados	em	números	relativos.	na	foto	de	2013,	
favela	em	bangui,	capital	do	país.
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Na tentativa de encaminhar soluções para o pro-

blema das moradias precárias, aconteceu em Istam-

bul, na Turquia, em 1996, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat II (a 

primeira reunião, Habitat I, realizou-se em Vancouver, 

Canadá, em 1976). No encontro, que reuniu chefes de 

Estado e de governo dos países-membros da ONU e 

representantes de diversas ONGs, entre outros proble-

mas urbanos, foi discutida a questão da moradia. Fi-

cou decidido que os governos deveriam criar condi-

ções para que fosse universalizado o acesso à moradia 

segura, habitável, salubre e sustentável. Entretanto, a 

redação do relatório final ficou ambígua, porque diver-

sos governos, entre os quais o brasileiro, foram contra 

a proposta de que a habitação fosse considerada um 

direito universal do cidadão e que, portanto, deveria 

ser garantida pelo Estado. Os Estados Unidos, um dos 

países mais veementemente contrário ao relatório, ti-

nham receio de que os sem-teto (homeless, em inglês) 

entrassem com ações judiciais contra o governo.

Em diversas cidades do mundo, tanto nos países 

em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, os 

sem-teto vêm se organizando para lutar pelo direito à 

moradia urbana adequada e por melhores condições 

de vida. Uma ou outra dessas organizações tem atua-

ção nacional, como o Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Teto (MTST), no Brasil, mas a maioria delas tem 

atuação local, seja no âmbito da cidade, seja no do 

bairro em que seus filiados vivem. Há também orga-

nizações com atuação internacional, como a TETO 

(ou TECHO, em espanhol, ONG criada no Chile em 

1997), que atua em quase toda a América Latina. Boa 

p	 nos	países	desenvolvidos,	embora	praticamente	não	haja	
população	 favelada,	 é	 grande	 o	 número	 de	 pessoas	 que	
moram	nas	ruas	e	em	residências	precárias,	os	cortiços,	
localizados	em	áreas	deterioradas	das	grandes	cidades.	em	
geral,	são	estrangeiros	e	minorias	étnicas	que	vivem	de	for-
ma	segregada,	com	dificuldades	para	arrumar	emprego	e	
ter	acesso	a	serviços	públicos	de	qualidade.	na	foto	de	2012,	
moradora	de	rua	vasculha	cesto	de	lixo	em	Manhattan,	nova	
York	(estados	unidos).

parte das pessoas que trabalha nessas organizações é 

voluntária, mostrando que a solidariedade coletiva é 

um caminho para a ocupação mais justa do solo ur-

bano e a superação da pobreza. Somente a TETO pos-

sui cerca de 500 mil voluntários em 17 países da Amé-

rica Latina e dois do Caribe.

ViolênciA urbAnA

A violência – roubos, assal-

tos, sequestros, homicídios, etc. – 

atinge milhões de pessoas no 

mundo inteiro, fazendo muitas 

vítimas e gerando medo e insegu-

rança. O indicador mundialmente 

considerado para medir a violên-

cia é o homicídio. Isso porque 

além de ser a maior agressão con-

tra a pessoa, porque lhe tira a 

vida, quase todos os casos são 

relatados e, portanto, contabiliza-

dos nas estatísticas.

∏	 Juan	 Manuel	 santos,	 presidente	 da	
colômbia,	 posa	 para	 foto	 ao	 lado	 de	
membros	da	OnG	tetO	em	visita	à	sua	
sede	em	santiago	(chile),	em	2013.
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A violência contra a pessoa não está necessaria-
mente associada à pobreza, como muitas vezes se 
pensa. Por exemplo, há países mais pobres que o Bra-
sil, como a Índia e o Egito, que apresentam índices 
significativamente menores de violência. Ela é mais 
grave em países marcados por acentuada desigualda-
de socioeconômica, entre os quais o Brasil, o México, 
a África do Sul, a Colômbia e vários países da América 
Central. A violência também é muito associada às 
grandes cidades, mas essa associação nem sempre é 
verdadeira. Como mostram os dados da tabela, Mum-
bai, sétima maior metrópole do mundo, e especial-
mente Tóquio, a maior delas, apresentam índices de 
violência baixíssimos, e as taxas de homicídio das 
grandes cidades da maioria dos países são mais bai-
xas do que a média nacional.

violência contra a pessoa em 
países selecionados – 2008-2011*

país
homicídios 
por 100 mil 
habitantes

principal 
cidade do país

homicídios 
por 100 mil 
habitantes

Honduras 91,6 Tegucigalpa 72,7

El Salvador 69,2 San Salvador 94,6

Zâmbia 38,0 Lusaka 8,1

África do Sul 31,8 Cidade do Cabo 59,9

Colômbia 31,4 Bogotá 17,1

México 23,7 Cidade do México 8,4

Brasil 21,0 São Paulo 10,8

Rússia 10,2 Moscou 4,6

Estados Unidos 4,8 Nova York 5,6

Argentina 3,4 Buenos Aires 3,9

Índia 3,4 Mumbai 1,3

Egito 1,2 Cairo 0,6

China 1,0 ** **

Alemanha 0,8 Berlim 1,1

Japão 0,4 Tóquio 0,4

UNITED Nations Office on Drugs and Crime. UNODC Homicide Statistics. 
Disponível em: <www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html>. 

Acesso em: 17 dez. 2012. 
* Dado mais recente disponível no período. ** Não há dado disponível.

Nos países desenvolvidos, o nível de violência é 
desigual: como vimos na tabela, os Estados Unidos 
apresentam índices de violência mais elevados do que 
países de igual nível de desenvolvimento e mesmo do 
que países bem mais pobres. Isso ocorre porque o país 
tem os maiores níveis de desigualdade no mundo de-
senvolvido, permite a livre comercialização de armas 

de fogo e nele impera uma cultura belicista em diver-
sos setores da população.

Dentro de qualquer país, a violência também é 
desigual do ponto de vista social e territorial. Na 
maioria dos países, inclusive no Brasil, as maiores ví-
timas de homicídio são jovens de 15 a 24 anos do sexo 
masculino. Em termos territoriais, há estados, muni-
cípios e bairros mais violentos que outros. Em nosso 
país, a violência contra a vida é maior nas regiões me-
tropolitanas, onde vive grande parcela da população e 
a desigualdade social é mais acentuada. Por exem-
plo, os municípios da região metropolitana coman-
dada pela capital do estado de São Paulo são mais 
violentos do que grande parte das pequenas cidades 
brasileiras. No entanto, como vimos, seria um erro 
concluir que as metrópoles são sempre mais violen-
tas e as pequenas cidades sempre tranquilas. Entre 
2008 e 2010, a cidade mais violenta do Brasil, em ter-
mos relativos, foi Simões Filho, na região metropoli-
tana de Salvador (BA). Naquele período, esse muni-
cípio de 116 mil habitantes registrou uma média de 
170 assassinatos, o que resultou numa taxa média 
de 146 homicídios por 100 mil habitantes.

A maior incidência de homicídios em termos ab-
solutos se concentra naturalmente nas maiores cida-
des. São Paulo, a maior cidade do país, com 11 milhões 
de habitantes, embora tenha o terceiro maior número 
absoluto de assassinatos do país, como mostra a tabela 
a seguir, apresentou, em 2010, uma taxa de 13 homicí-
dios por 100 mil habitantes (em 2011 caiu para 9/100 
mil), a menor dentre todas as capitais brasileiras.

brasil: os dez municípios mais violentos em termos 
absolutos – 2010

posição/município
número de 
homicídios

taxa de homicídios 
por 100 mil 
habitantes

1. Rio de Janeiro (RJ) 1 535 24

2. Salvador (BA) 1 484 56

3. São Paulo (SP) 1 460 13

4. Fortaleza (CE) 1 125 46

5. Maceió (AL) 1 025 110

6. Curitiba (PR) 979 56

7. Recife (PE) 890 58

8. Brasília (DF) 880 34

9. Manaus (AM) 842 47

10. Belo Horizonte (MG) 830 35

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2012: os novos padrões da violência 
homicida no Brasil. São Paulo: Instituto Sangari, 2011. p. 28-29.
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No interior de uma metrópole, o índice de vio-

lência também é desigual, e mesmo dentro de um mu-

nicípio há bairros com diferentes graus de violência. 

Os bairros mais bem equipados com infraestrutura 

urbana e mais bem policiados, em geral os mais cen-

trais, tendem a ter um índice menor de violência do 

que os bairros malservidos, em sua maioria localiza-

dos na periferia. Por exemplo, em 2008, o Jardim Pau-

lista, um bairro central da 

cidade de São Paulo, teve 

um índice de homicídio 

de 1,3 por 100 mil habi-

tantes; no outro extremo, 

Marsilac, localizado na 

periferia distante da Zona 

Sul da cidade, o índice foi 

de 40,6 por 100 mil. Como 

mostra o mapa, isso é ver-

dadeiro mesmo para ci-

dades globais muito ricas 

e, no geral, mais bem equi-

padas, como Nova York.
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Na discussão sobre as causas da violência, os es-

pecialistas salientam, cada vez mais, a importância 

das redes de solidariedade de uma comunidade – fa-

mília, escola, igrejas, associações de bairro, centros de 

esporte e lazer, etc. Quando essas redes são amplas e 

bem articuladas, as pessoas sentem-se amparadas, 

socialmente inseridas e há pouca propensão às ações 

criminais. Entretanto, quando essas redes são pouco 

articuladas, as pessoas fi cam sem perspectivas, e mui-

tas acabam sendo cooptadas por organizações crimi-

nosas, como acontece em muitas favelas, cortiços e 

bairros periféricos das cidades brasileiras.

rede	e	HierarQuia	urbanas

A rede urbana é formada pelo sistema de cida-

des – de um mesmo país ou de países vizinhos –, que 

se interligam umas às outras por meio de sistemas de 

transportes e de telecomunicações, através dos quais 

ocorrem os fl uxos de pessoas, mercadorias, informa-

ções e capitais. As redes urbanas dos países desenvol-

vidos são mais densas e articuladas por causa dos al-

tos índices de industrialização e de urbanização, da 

economia diversifi cada e dinâmica, dos mercados in-

ternos com alta capacidade de consumo e dos grandes 

investimentos em sistemas de transportes e telecomu-

nicação. De forma geral, quanto mais complexa a eco-

nomia de um país ou de uma região, maiores são sua 

taxa de urbanização e a quantidade de cidades, mais 

densa é a sua rede urbana e maiores são os fl uxos que 

as interligam. As redes urbanas de muitos países em 

desenvolvimento, particularmente daqueles de baixo 

nível de industrialização e urbanização, são bastante 

desarticuladas, e as cidades estão dispersas no territó-

rio, muitas vezes sem formar propriamente uma rede.

Nova York: número de homicídios – 2010

Adaptado de: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DA CIDADE DE NOVA YORK. In: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2011 Global Study on Homicide. Vienna: 
UNODC, 2011. p. 81.

∏	 Observe	que	os	bairros	mais	
violentos	da	cidade	localizam-
-se	na	periferia:	no	bronx	e	no	
brooklin.	 a	 região	 central,	
onde	 está	 Manhattan,	 é	 um	
dos	 lugares	 mais	 tranquilos	
de	 nova	 York	 (veja	 a	 média	
para	toda	a	cidade	na	tabela	
da	página	anterior).	a	renda	
dos	habitantes	do	bronx	e	do	
brooklin	 é,	 em	 média,	 50%	
menor	do	que	a	dos	morado-
res	de	Manhattan.
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As redes de cidades mais densas e articuladas se 

desenvolveram nas regiões do planeta onde se encon-

tram as megalópoles: nordeste e costa oeste dos Esta-

dos Unidos, porção ocidental da Europa e sudeste da 

ilha de Honshu, no Japão, embora haja importantes 

redes em outras regiões, como aquelas polarizadas 

pela Cidade do México, por São Paulo e por Buenos 

Aires (veja novamente o mapa na página 110).

Com a entrada do capitalismo em sua etapa in-

formacional, o avanço da globalização e a consequen-

te aceleração de fluxos no espaço geográfico planetá-

rio, já se pode falar numa rede urbana mundial, cujos 

nós ou pontos de interconexão são as chamadas ci-

dades globais.

Desde o final do século XIX, muitos autores pas-

saram a utilizar o conceito de rede urbana para se re-

ferir à crescente articulação existente entre as cidades 

resultantes da expansão do processo de industrializa-

ção-urbanização. No mesmo período, na tentativa de 

apreender as relações que se estabelecem entre as 

cidades no interior de uma rede, a noção de hierar-

quia urbana também passou a ser utilizada. Esse 

conceito foi tomado do jargão militar: refere-se a uma 

rígida hierarquia, na qual cada subordinado se repor-

ta ao seu superior imediato. No exército, por exemplo, 

o soldado reporta-se ao cabo, que se reporta ao sar-

gento, que se reporta ao tenente, e assim sucessiva-

mente até chegar ao general.

Fazendo uma analogia, a vila seria um soldado e 

a metrópole completa, um general, a posição mais 

alta. Logo, a metrópole seria o nível máximo de poder 

e influência econômica, e a vila, o nível mais baixo, que 

sofreria influência de todas as outras. Desde o final do 

século XIX até meados da década de 1970, foi essa a 

concepção de hierarquia urbana utilizada, como se 

pode observar no esquema abaixo, à esquerda.

Ocorre que essa concepção tradicional de hie-

rarquia urbana já não oferece uma boa descrição das 

relações estabelecidas entre as cidades no interior 

da rede urbana. Com os avanços da revolução técni-

co-científica, a acelerada modernização dos siste-

mas de transportes e de telecomunicações, o bara-

teamento e a maior facilidade de obtenção de 

energia, a disseminação de aviões, trens rápidos e 

automóveis, enfim, com a redução do tempo e das 

distâncias, as relações entre as cidades já não respei-

tam o “esquema militar”, pelo qual era necessário 

“galgar postos” dentro da hierarquia das cidades. No 

atual estágio informacional do capitalismo, estrutu-

rou-se uma nova hierarquia urbana, dentro da qual a 

relação da vila ou da cidade local pode se dar com o 

centro regional, com a metrópole regional ou até 

mesmo diretamente com a metrópole nacional. O 

esquema da direita mostra a inter-relação das cida-

des no interior da rede urbana de uma forma mais 

próxima da realidade atual.

Esquema clássico de relações entre as cidades 

em uma rede urbana 

Esquema atual de relações entre as cidades em 

uma rede urbana 
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Adaptado de: SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 5. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 55. Adaptado de: SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 5. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 55.
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Hoje, uma pessoa com boa renda pode residir 
numa chácara ou num sítio, na zona rural, ou numa 
pequena cidade, em lugares distantes de um grande 
centro, e estar mais integrada à vida urbana do que 
outra pessoa pobre que resida nesse mesmo centro. 
Se a pessoa vive, por exemplo, numa chácara a quilô-
metros da grande cidade, mas tem à sua disposição 
telefone, computador, conexão com a internet, ante-
na parabólica e automóvel, está mais integrada do 

que outra que mora na cidade, mas num cortiço ou 
numa favela e não tem acesso a todos esses bens e 
serviços. Portanto, o que define a integração ou não 
das pessoas à moderna sociedade capitalista é a 
maior ou menor disponibilidade de renda – e, conse-
quentemente, a possibilidade de acesso às novas tec-
nologias, aos novos conhecimentos, aos novos bens e 
serviços –, e não mais as distâncias que as separam 
dos lugares.

p	 À	esquerda,	sem-teto	abrigado	debaixo	do	elevado	presidente	costa	e	silva,	mais	conhecido	como	Minhocão,	em	são	paulo	(sp),	
em	2010.	À	direita,	casa	com	antena	parabólica	e	carro	na	garagem	na	zona	rural	do	município	de	Lorena	(sp),	a	190	quilômetros	
da	capital	paulista,	em	2012.	Quais	dessas	pessoas	têm	mais	acesso	aos	bens	e	serviços	oferecidos	pela	cidade?

as	cidades	na	ecOnOMia	GLObaL

No século XVI, a viagem da esquadra comanda-
da por Pedro Álvares Cabral demorou 43 dias para 
atravessar o oceano Atlântico desde Lisboa até o lito-
ral brasileiro, nos arredores de onde hoje está Porto 
Seguro (BA). Atualmente, de avião, o mesmo percurso 
é feito em cerca de oito horas. A famosa carta de Pero 
Vaz de Caminha que descrevia suas impressões sobre 
a nova terra, teve de fazer a travessia do oceano, a 
bordo de um navio que retornou à Europa, até chegar 
às mãos do rei de Portugal semanas depois.

Podemos dizer que durante longo período da 
história humana a informação circulava à mesma ve-
locidade das pessoas e das mercadorias, ou seja, a 
comunicação dependia dos meios de transporte e só 
começou a se separar deles a partir da invenção do 
telégrafo, no século XIX. Hoje, o avanço tecnológico, 
além de acelerar todas as modalidades de circulação, 
diferenciou definitivamente o tempo necessário ao 

transporte da informação (veiculada, por exemplo, na 
forma de bits) do tempo do transporte da matéria. 
Atualmente, as informações viajam praticamente à 
velocidade da luz. Se fosse hoje, Caminha enviaria sua 
carta por e-mail. Ela chegaria ao destino quase que 
imediatamente ou, como se diz, em “tempo real”.

Avanços tecnológicos como esses são a base da 
globalização, que, por sua vez, tem favorecido a dis-
persão da produção pelos lugares que oferecem maio-
res possibilidades de lucro às empresas e maior inte-
gração dos mercados, das finanças e das Bolsas de 
Valores. Tudo isso contribui para a expansão da in-
fraestrutura urbana e da rede global de cidades, assim 
como para reforçar o papel de comando de algumas 
delas na fase histórica atual.

A desconcentração das indústrias, que rumam para 
cidades médias, pequenas e até mesmo para a zona rural, 
ao contrário do que muitos pensam, tem contribuído 
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para reforçar o papel de comando de muitas das grandes 
cidades, e mesmo de algumas médias. Essas cidades co-
mandantes são importantes centros de serviços especia-
lizados e de apoio à produção – universidades e centros 
de pesquisa, escritórios de advocacia e contabilidade, 
agências de publicidade e marketing, bancos e bolsas de 
valores, hotéis e centros de eventos e exposições, etc. Um 
dos exemplos mais ilustrativos é São Paulo, que se conso-
lidou como o principal centro de serviços e de negócios 
não só do Brasil, mas da América Latina.

As cidades globais, como vimos, são os nós da 
rede urbana mundial, e as megacidades, o que são? 
De acordo com a ONU, são aglomerações urbanas (re-
giões metropolitanas) com 10 ou mais milhões de ha-
bitantes. Assim, as cidades globais, uma definição 
qualitativa, não coincidem necessaria-
mente com as megacidades, definidas 
por um critério quantitativo. Por exem-
plo, de acordo com a publicação World 

Urbanization Prospects (ONU), Zurique, 
na Suíça, que em 2011 tinha 1,2 milhão 
de habitantes, não é uma megacidade, 
mas é uma cidade global pelo papel de 
comando que desempenha na rede urba-
na mundial. É sede de importantes em-
presas, oferece variados serviços globais 
– financeiros, administrativos, turísticos, 
etc. – e apresenta densa infraestrutura 
de transportes e telecomunicações co-
nectando-a aos fluxos globalizados. Há 
poucas pessoas marginalizadas e des-
conectadas nessa cidade. Segundo o 
mesmo documento, a região metropo-
litana de Daca, em Bangladesh, tinha 
15,4 milhões de habitantes em 2011, 
sendo classificada como megacidade; 
porém, não é uma cidade global, devido 
à limitação de sua infraestrutura e à sua 
reduzida oferta de serviços globais. 
Além disso, uma grande parcela da po-
pulação de Daca está marginalizada, 
desconectada dos fluxos globais.

Ainda que, segundo a ONU, so-
mente 10% da população urbana mun-
dial vivesse em megacidades em 2011, 
elas estão crescendo e ganhando impor-
tância, sobretudo nos países em desen-
volvimento, como mostra a tabela ao 
lado. Das 23 megacidades existentes no 
mundo em 2011, 17 estavam em países 
pobres ou emergentes. A maioria delas 

apresenta elevado crescimento populacional, com des-
taque para Lagos (Nigéria), Daca (Bangladesh), Shenzen 
(China), Karachi (Paquistão), Délhi (Índia) e Pequim 
(China). Compare a evolução do crescimento delas com 
a das metrópoles dos países desenvolvidos. Embora 
Tóquio deva permanecer como a maior aglomeração 
urbana por alguns anos, seu crescimento será o mais 
baixo do período 2011-2025, e as outras cidades dos paí-
ses ricos também crescerão muito pouco. Segundo pro-
jeções da ONU, em 2025 haverá 37 megacidades, das 
quais trinta localizados em países em desenvolvimento. 
Exceto Tóquio, as outras cidades dos países desenvolvi-
dos que aparecem na lista têm perdido posições. Em 
2025, a segunda maior cidade do mundo será Délhi, na 
Índia, e Nova York cairá para a sexta posição.

população total e crescimento anual das megacidades

megacidades
2011 

(em milhões)
2025* 

(em milhões)
2011-2025* 

(%)

1. Tóquio, Japão 37,2 38,7 0,27

2. Délhi, Índia 22,7 32,9 2,67

3. Cidade do México, México 20,4 24,6 1,32

4. Nova York-Newark, Estados Unidos 20,4 23,6 1,05

5. Xangai, China 20,2 28,4 2,43

6. São Paulo, Brasil 19,9 23,2 1,08

7. Mumbai, Índia 19,7 26,6 2,12

8. Pequim, China 15,6 22,6 2,66

9. Daca, Bangladesh 15,4 22,9 2,84

10. Calcutá, Índia 14,4 18,7 1,87

11. Karachi, Paquistão 13,9 20,2 2,68

12. Buenos Aires, Argentina 13,5 15,5 0,98

13.  Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, 
Estados Unidos

13,4 15,7 1,13

14. Rio de Janeiro, Brasil 12,0 13,6 0,93

15. Manila, Filipinas 11,9 16,3 2,26

16. Moscou, Rússia 11,6 12,6 0,56

17. Osaka-Kobe, Japão 11,5 12,0 0,33

18. Istambul, Turquia 11,3 14,9 2,00

19. Lagos, Nigéria 11,2 18,9 3,71

20. Cairo, Egito 11,2 14,7 1,98

21. Guangdong, China 10,8 15,5 2,54

22. Shenzen, China 10,6 15,5 2,71

23. Paris, França 10,6 12,2 0,97

UNITED Nations. Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World Urbanization Prospects: 
the 2011 Revision. Disponível em: <http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm>. Acesso em: 28 jan. 2013.

* Estimativa.
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Segundo classificação desenvolvida pela Globali-

zation and World Cities (GaWC), rede de pesquisas da 

globalização e das cidades globais sediada no Departa-

mento de Geografia da Universidade de Loughborough 

(Reino Unido), em 2010 havia 178 cidades globais. Essa 

pesquisa classificou-as em três níveis (alfa, beta e 

gama), com seus subníveis de acordo com a densidade 

e a qualidade de sua infraestrutura, a oferta de bens e 

serviços e, consequentemente, a capacidade de polari-

zação de cada uma delas sobre os fluxos regionais e 

mundiais. Observe a tabela.

classiFicação das 178 cidades globais – 2010

Alfa ++ 2 Beta + 16 Gama + 23

Alfa + 8 Beta 19 Gama 18

Alfa 18 Beta – 29 Gama – 26

Alfa – 19

total 47 total 64 total 67

GLOBALIZATION and World Cities (GaWC). The World According to GaWC 2010. 

Disponível em: <www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html>. Acesso em: 29 jan. 2013.

As duas cidades mais influentes, que mais pola-

rizam os fluxos de pessoas, investimentos, informa-

ções, etc. – as principais comandantes da globaliza-

ção – são Nova York e Londres (cidades alfa ++). Em 

seguida, também com alto grau de integração, porém 

complementares às duas primeiras, vêm oito cidades: 

Hong Kong, Paris, Cingapura, Tóquio, Xangai, Chica-

go, Dubai e Sydney (alfa +). Ainda fortemente conec-

tadas, mas num patamar inferior a essas primeiras, 

vêm 18 cidades alfa, entre as quais está São Paulo, e 

19 alfa – (observe o mapa).

As 64 seguintes foram classificadas na hierar-

quia como cidades globais beta, onde aparece o Rio 

de Janeiro (beta –). As 67 do último grupo, cujos flu-

xos e oferta de serviços são bem menores em compa-

ração com os dois primeiros, foram definidas como 

cidades globais gama, entre as quais aparecem Porto 

Alegre e Curitiba (ambas gama –).

Como vimos, mesmo nas cidades mais bem equi-

padas nem todos têm igual acesso aos bens e serviços, 

o que é mais acentuado em aglomerações urbanas que 

apresentam grande desigualdade social, como as me-

gacidades dos países em desenvolvimento: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Cidade do México, Buenos Aires, Mum-

bai, Karachi, etc. O que limita o acesso aos bens e ser-

viços é sobretudo a disponibilidade desigual de renda. 

No capitalismo, os investimentos são concentrados em 

certos lugares e voltados para os setores econômicos e 

sociais nos quais o lucro é maior. Assim, se não forem 

realizados investimentos públicos para garantir o de-

senvolvimento de todos os lugares, as pessoas mais 

pobres tendem a permanecer marginalizadas.
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Adaptado de: GLOBALIZATION and World Cities (GaWC). The World According to GaWC 2010. Disponível em: <www.lboro.ac.uk/gawc/world2010.html>. Acesso em: 29 jan. 2013.
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p	 são	paulo	é	uma	cidade	global	alfa,	com	moderna	infraestrutura	que	a	conecta	aos	fluxos	globais.	a	foto	à	esquerda,	de	2013,	mostra	
a	ponte	estaiada	e	edifícios	comerciais	localizados	na	marginal	do	rio	pinheiros.	entretanto,	expressando	seu	lado	megacidade	da	
periferia	do	capitalismo	e	suas	profundas	desigualdades	sociais,	são	paulo	abriga	1,5	milhão	de	pessoas	morando	precariamente.	a	
foto	à	direita,	de	2011,	mostra	a	favela	real	parque,	que	fica	do	outro	lado	do	rio	pinheiros,	bem	em	frente	a	esses	edifícios.

Há outras classificações 

para as cidades globais, entre 

as quais a da instituição de 

pesquisa The Mori Memorial 

Foundation, sediada em Tó-

quio ( Japão). Para elaborar 

uma lista de 35 cidades globais, 

seus pesquisadores levaram 

em conta mais de vinte indica-

dores distribuídos por seis ca-

tegorias: ambiente econômico, 

capacidade de pesquisa e de-

senvolvimento (P&D), opções 

culturais, qualidade de vida, 

ecologia e meio ambiente, faci-

lidade de acesso. Como mostra 

o gráfico, quanto maior a pon-

tuação nesses indicadores, me-

lhor a posição da cidade na 

rede urbana mundial.

INSTITUTE FOR URBAN STRATEGIES. Global Power City Index 2010. Tokyo: The Mori Memorial Foundation, 2010. p. 8. Disponível em: <www.mori-m-foundation.

or.jp/english/research/project/6/pdf/GPCI2010_English.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2012.
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p	 símbolo	 da	 the	 Mori	 Memorial	
Found	ation,	 uma	 das	 instituições	
que	apresentam	classificações	para	
as	cidades	globais.
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1.	 Há	dois	conceitos	fundamentais	para	compreender	as	cidades	e	suas	relações	no	espaço	geográfico	–	rede	
urbana	e	hierarquia	urbana:

a)	 conceitue-os	mostrando	suas	diferenças.

b)	explique	as	diferenças	fundamentais	entre	os	esquemas	clássico	e	atual	de	hierarquia	urbana.

2.	 O	que	significa	afirmar	que	para	muitas	pessoas	as	distâncias	são	relativas	hoje	em	dia?	Qual	é	a	conse-
quência	disso	na	urbanização	atual?

3.	 Qual	é	a	diferença	entre	megacidade	e	cidade	global?	Qual	é	o	papel	delas	no	atual	capitalismo	informacional?

4.	 de	que	forma	as	desigualdades	sociais	se	materializam	nas	paisagens	urbanas?

compreendendo conteúdos

1.	 Leia	o	texto	abaixo,	que	trata	da	ocupação	do	território	do	município	de	são	paulo.	Observe	o	mapa	que	o	
acompanha	e,	em	seguida,	leia	o	fragmento	de	um	livro	do	geógrafo	Milton	santos	(1926-2001).

Segregação	socioespacial	e	
precariedade	habitacional

Associado ao desequilíbrio no 

aproveitamento do solo urbano 

e à contraposição entre esva-

ziamento do centro expandido e 

crescimento periférico, há outro 

desequilíbrio importante na cida-

de, que estabelece, grosso	modo, 

uma distribuição bem definida 

das distintas classes sociais: os 

mais pobres vivendo predominan-

temente nas áreas periféricas e 

seus assentamentos precários 

e os de maior renda, no centro 

expandido e seu entorno, onde 

existe maior oferta de infraestru-

tura e empregos. Tal distribuição 

representa, para os mais pobres, 

maior distância das oportunida-

des, maior tempo gasto no des-

locamento casa-trabalho-casa e 

maior precariedade habitacional 

e urbana. Trata-se, portanto, de 

uma condição estrutural que fa-

vorece a reprodução da pobreza 

ao longo das gerações e impede 

uma redução mais acelerada das 

desigualdades de renda.

Associada a isso, a situação habi-

tacional do município reflete uma 

combinação de inadequação e de-
ficit habitacional que atinge cerca 

de um terço da população pau-

listana: são 3 030 assentamentos 

precários, na sua maioria periféri-

Desenvolvendo habilidades 
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cos, dos quais 1 573 favelas e 1 235 loteamentos irregulares, concentrando cerca de 30% da população do município. Pior, 
há ainda 105 mil domicílios em área de risco, dos quais 27% estão em áreas consideradas de risco muito alto ou alto e 
73% em áreas de risco considerado médio ou baixo.

SÃO PAULO (Cidade). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. SP 2040: a cidade que queremos. São Paulo: SMDU, 2012. p. 32-33.

Território	e	cidadania

Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza gerada pelo modelo econômico, segmentador do 
mercado de trabalho e das classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, determina 
quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na 
forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por 
terem de pagar o que, em condições democráticas normais, teria de lhe ser entregue gratuitamente pelo poder público.

santOs,	Milton.	O espaço do cidadão.	3.	ed.	são	paulo:	nobel,	1996.	p.	115.

produza	um	texto	que	contemple	as	seguintes	questões:

a)	 O	que	significa	dizer	que	“morar	na	periferia	é	se	condenar	duas	vezes	à	pobreza”	ou	que	isso	é	uma	“condição	
estrutural	que	favorece	a	reprodução	da	pobreza	ao	longo	das	gerações”?	pode-se	dizer	que	o	grau	de	cidadania	
de	uma	pessoa	varia	conforme	sua	posição	no	território	da	cidade?

b)	como	as	pessoas	podem	contribuir	para	romper	esse	círculo	vicioso	transformando	essa	“condição	estrutural”	
e	modificando	as	condições	do	lugar	em	que	vivem?	como	podem	exercer	seus	direitos	de	cidadãs,	independen-
temente	de	sua	localização	no	território?

2.	compare	a	classificação	das	cidades	globais	feita	pelo	grupo	de	estudos	inglês	Globalization	and	World	
cities	(reveja	o	mapa	da	página	190)	com	a	do	instituto	de	pesquisas	japonês	the	Mori	Memorial	Foundation,	
que	aparece	no	gráfico	na	página	191.

a)	 Quais	são	as	cidades	encontradas	nas	duas	classificações,	especialmente	entre	as	dez	principais	cidades	glo-
bais?	Há	coincidências?

b)	Há	alguma	cidade	brasileira	nas	duas	classificações?	Qual	é	a	posição	dela	nos	dois	rankings	de	cidades	globais?	
O	que	se	deduz	disso?

Pesquisa	na	internet

P divisão de população das nações unidas

Acesse o site (em inglês) para obter informações sobre 
população e urbanização mundiais, incluindo as mega-
cidades. Disponível em: <www.un.org/esa/population>. 
Acesso em: 28 jan. 2013.

P gaWc

Para obter informações sobre as 178 cidades globais, 
acesse o site do GaWC (em inglês). Disponível em: 
<www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html>. Acesso 
em: 28 jan. 2013.

P observatório de Favelas

Essa Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (OSCIP) está empenhada em produzir conhecimen-
tos e propostas políticas sobre favelas e fenômenos 
urbanos. Para saber mais, acesse seu site. Disponível 
em: <www.observatoriodefavelas.org.br>. Acesso em: 
28 jan. 2013.

P teto brasil

Ancorada em trabalho voluntário, essa ONG está em-
penhada em organizar as comunidades carentes vi-
sando à obtenção de moradia digna e à redução da 
pobreza. Para saber mais, acesse o site. Disponível em: 
<www.techo.org/paises/brasil>. Acesso em: 28 jan. 2013.

Sessão	de	vídeo

P Quem quer ser um milionário? Direção: Danny Boyle, Estados 
Unidos/Reino Unido, 2008.

Jovem de origem pobre (nasceu numa favela 
de Mumbai) que trabalha servindo chá numa 
empresa de telemarketing inscreve-se para 
participar do programa de TV “Quem quer ser 
um milionário?”. À medida que acerta as res-
postas das perguntas feitas pelo apresenta-
dor do programa, o prêmio vai aumentando. 
O filme mostra as contradições da sociedade 
indiana: apesar das altas taxas de crescimento econômico, há mi-
lhões vivendo em favelas ou mesmo nas ruas das grandes cidades.

P tiros em columbine. Direção: Michael Moore, Estados Unidos, 
2002.

Este documentário retrata o fascínio de grande 
parte da sociedade norte-americana por ar-
mas de fogo, que são amplamente difundidas 
entre a população. Isso tem levado a crimes 
bárbaros, como o ocorrido em 1999 na escola 
pública Columbine, em Littleton, Colorado: dois 
jovens mataram doze colegas, um professor e, 
em seguida, se suicidaram. Discute as razões 
do crescimento da violência nos Estados Unidos e traça comparações 
com o vizinho Canadá, onde não há uma cultura armamentista.
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ca
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as cidades e a 
urbanização brasileira10

A cidade tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de 

grupos bem determinados que realizam essa obra em condições históricas.

Henry Lefebvre (1901-1991), fi lósofo e sociólogo francês. 

até meados dos anos 1960 a população brasileira era predominantemente rural. entre as décadas 

de 1950 e 1980, milhões de pessoas migraram para as regiões metropolitanas e capitais de estados. 

esse processo provocou inchaço, segregação espacial e aumento das desigualdades nas grandes cida-

des, mas também melhoria em vários indicadores sociais, como redução da natalidade e dos índices de 

mortalidade infantil, além do aumento na expectativa de vida e nas taxas de escolarização.

a fundação de Brasília (1960) e a abertura de rodovias integrando a nova capital ao restante do 

país provocaram signifi cativas alterações nos fl uxos migratórios e na urbanização brasileira. as novas 

possibilidades de ocupação do território das regiões centro-oeste e norte por meio da criação de gado 

e do cultivo de grãos, entre outras atividades, promoveram a integração de novas regiões agrícolas à 

dinâmica econômica comandada pelo sudeste e sul. houve crescimento das cidades que já existiam, 

inauguração de outras e, consequentemente, refl exos na rede urbana brasileira.

nas regiões nordeste, sudeste e sul também ocorreu a estruturação de novas redes urbanas 

comandadas por cidades médias que se modernizaram, provocando alteração no destino de muitos mi-

grantes e redução dos movimentos de população em direção às grandes metrópoles. observe os mapas.

neste capítulo vamos estudar as cidades, a urbanização e a rede urbana do Brasil, o que nos 

ajudará a esclarecer algumas questões: o que se considera cidade e população urbana em nosso país? 

por que temos índices de urbanização superiores aos de Japão, itália, França e alemanha? Quais as 

implicações da criação e/ou emancipação de novos municípios? o que é o plano diretor e como ele pode 

ajudar os cidadãos a enfrentar os problemas que existem nos municípios onde moram?

Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro, 2009. p. 95.

OCEANO
ATLÂNTICO

Equador

55º O

0º

Trópico de Capricórnio

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

55º O

0º
Equador

Total de municípios: 1574

Limite estadual

Limite municipal

1940 2009

Total de municípios: 5565

Limite estadual

Limite municipal
km

0 575

km

0 575

Brasil: evolução da malha municipal
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o	que	considerAmos	cidAde?

Como vimos, no mundo atualmente há cidades 

de diferentes tamanhos e densidades demográficas, de 

diversas condições socioeconômicas. Em algumas 

destaca-se apenas uma função urbana, enquanto ou-

tras desenvolvem múltiplas atividades. Muitas se es-

truturaram há séculos, já outras começaram a se de-

senvolver há poucos anos ou décadas. Há ainda cida-

des que apresentam grande desigualdade social e 

aquelas nas quais as desigualdades são menos acen-

tuadas. Todos esses aspectos refletem na organização 

do espaço urbano e são visíveis em suas paisagens.

Dependendo do país ou da região em que se lo-

caliza, uma pequena aglomeração de alguns milhares 

de habitantes pode apresentar grande diversidade de 

funções urbanas ou, simplesmente, constituir uma 

concentração de residências rurais. Por exemplo, na 

periferia da Amazônia, onde a densidade demográfica 

é muito baixa, um pequeno povoado pode contar com 

diversos serviços, como posto de saúde, escola e ser-

viço bancário, enquanto no interior do estado de São 

Paulo, onde a rede urbana é bastante densa, o distrito 

de um município de médio porte pode se constituir 

apenas como local de moradia de trabalhadores ru-

rais, com comércio de produtos básicos, sem apresen-

tar outras funções urbanas. Quanto à população, uma 

cidade localizada em regiões pioneiras pode ter muito 

menos habitantes que uma simples vila rural de um 

município muito populoso localizado em região de 

ocupação mais antiga.

Na maioria dos países, tanto desenvolvidos 

como em desenvolvimento, a classificação de uma 

aglomeração humana como zona urbana ou cidade 

costuma levar em consideração algumas variáveis bá-

sicas: densidade demográfica, número de habitantes, 

localização e existência de equipamentos urbanos, 

como comércio variado, escolas, atendimento médi-

co, correio e serviços bancários.

No Brasil, o IBGE considera população urbana as 

pessoas que residem no interior do perímetro urba-

no de cada município e população rural as que resi-

dem fora desse perímetro.

p	 existem	cidades	dos	mais	variados	portes.	nas	fotos,	cachoeira	do	Arari	(2012),	centro	de	Altamira	(2011)	e	a	cidade	de	belém	
(2012),	todas	localizadas	no	Pará.	em	2010	elas	possuíam,	respectivamente,	20	443,	99	075	e	1	393	399	habitantes.
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Entretanto, as autoridades administrativas de 

alguns municípios recorrem a um subterfúgio para 

aumentar sua arrecadação: utilizando as atribuições 

que a lei lhes garante, determinam um perímetro ur-

bano bem mais amplo do que a área efetivamente 

urbanizada. Dessa forma, muitas chácaras, sítios ou 

fazendas, inegavelmente áreas rurais, acabam regis-

tradas como parte do perímetro urbano e são taxa-

das com o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), e não com o Imposto Territorial Rural (ITR). 

Com o IPTU, os municípios obtêm uma arrecadação 

muito superior à que obteriam com o ITR.

p	 muitas	vezes,	aglomerados	de	casas	ou	condomínios	fechados,	como	este,	localizado	no	município	de	Jaguariúna	(sP),	estão	
fora	da	cidade,	mas	no	interior	do	perímetro	urbano	(foto	de	2012).	

Saborosa nota intitulada “Urbano ou Rural?” foi destaque da colu-

na Radar, assinada por Lauro Jardim na revista Veja. Ela apresenta o 

caso extremo de União da Serra (RS), município de 1900 habitantes, 

dos quais 286 são considerados urbanos por residirem na sede do mu-

nicípio, ou nas sedes de seus dois distritos. A investigação da revista 

apontou as seguintes evidências: a) “a totalidade dos moradores so-

brevive de rendimentos associados à agropecuária”; b) “a ‘população’ 

de galinhas e bois é 200 vezes maior que a de pessoas”; c) “nenhuma 

residência é atendida por rede de esgoto”; d) “não há agência bancária”.

Os comentários não poderiam ser melhores. Demonstram que o 

bom senso sempre dá preferência aos critérios funcionais, em vez de 

estruturais, quando a questão é determinar se parte de um município 

como União da Serra pode ser considerada urbana. Ao fazer perguntas 

sobre a base das atividades econômicas dos moradores e sobre a 

existência de esgoto ou de agência bancária, a reportagem revela que 

não é razoável o critério estrutural em vigor segundo o qual urbano é 

todo habitante que reside no interior dos perímetros delineados pelas 

Câmaras Municipais em torno de toda e qualquer sede de município 

ou de distrito. Infelizmente é assim que o Brasil conta a sua população 

urbana desde o auge do Estado Novo, quando Getúlio Vargas baixou o 

decreto-lei 311/38. Até tribos indígenas foram consideradas urbanas 

pelos censos demográficos realizados entre 1940 e 2000.

Como reConheCer uma Cidade
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Outra prova de que o bom-senso dá preferência a critérios fun-

cionais é o contraste entre o que ocorre aqui e no exterior. Para expli-

car como costuma ser feita a classificação territorial das populações 

no resto do mundo, o exemplo mais próximo é o da nação que coloni-

zou este imenso país. Por lei aprovada há vinte anos pela Assembleia 

da República de Portugal, uma povoação só pode ser elevada à cate-

goria de vila se possuir pelo menos metade de oito equipamentos 

coletivos: a) posto de assistência médica; b) farmácia; c) centro cultu-

ral; d) transportes públicos coletivos; e) estação dos correios e telé-

grafos; f) estabelecimentos comerciais e de hotelaria; g) estabeleci-

mento que ministre escolaridade obrigatória; h) agência bancária.

Pela mesma lei, uma vila só pode ser elevada à categoria de ci-

dade se possuir, pelo menos, metade de dez equipamentos coletivos: 

a) instalações hospitalares com serviço de permanência; b) farmá-

cias; c) corporação de bombeiros; d) casa de espetáculos e centro 

cultural; e) museu e biblioteca; f) instalações de hotelaria; g) estabe-

lecimento de ensino preparatório e secundário; h) estabelecimento de 

ensino pré-primário e infantários; i) transportes públicos, urbanos e 

suburbanos; j) parques ou jardins públicos. E além desses critérios 

funcionais, há uma preliminar eliminatória: para que seja vila a povoa-

ção deve contar com mais de 3 mil eleitores em aglomerado popula-

cional contínuo. E para ser elevada à categoria de cidade a exigência 

mínima é de 8 mil eleitores.

São poucos os municípios brasileiros nos quais se podem en-

contrar 8 mil eleitores em aglomerado populacional contínuo. E mais 

raros ainda são os aglomerados populacionais que possuem alguns 

dos dez equipamentos coletivos que definem as cidades portuguesas.

[...]

VEIGA, José Eli da. Como reconhecer uma cidade? 

Disponível em: <www.zeeli.pro.br/wp-content/uploads/2012/06/134_17-06-02-Como-reconhecer-uma-cidadeo.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2013.

José Eli da Veiga é professor titular da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo.

Já que municípios de qualquer extensão territo-

rial e número de população têm, obrigatoriamente, 

zona estabelecida como urbana, algumas aglomera-

ções cercadas por florestas, pastagens e áreas de culti-

vo são classificadas como regiões “urbanas”. Segundo 

esse critério, o estado do Amapá e o de Mato Grosso 

têm índices de urbanização equivalentes ao da região 

Sudeste. Portanto, como não há um critério uniforme, 

a comparação dos dados estatísticos de população ur-

bana e rural entre o Brasil e outros países fica compro-

metida. Veja novamente os gráficos que comparam 

taxas de urbanização em países industrializados e não 

industrializados, na página 179 do capítulo anterior.

Segundo o IBGE, em 2011, o Brasil tinha 87% de 

população urbana e 13% de população rural. Conside-

rando o texto citado, podemos inferir que o número 

de pessoas que vivem integradas ao modo de vida ru-

ral, mas são classificadas como moradores urbanos, é 

maior do que aquele dos índices oficiais. Segundo es-

timativas do autor do texto, caso se utilizassem crité-

rios mais rígidos de classificação, o percentual de po-

pulação rural no Brasil seria de cerca de 33%.

A tese de doutorado O rural e o urbano: é possível 

uma tipologia?1*, defendida por Eduardo Girardi, apli-

cou a metodologia da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) aos dados obti-

dos no Censo 2000 do IBGE e chegou a uma taxa de 

urbanização de apenas 40,2%, índice que sobe para 

56,9% quando se consideram urbanas regiões que a 

OCDE classifica como intermediárias. Após ampliar 

sua análise, apresenta outra proposta em que a po-

pulação urbana brasileira, em 2000, seria de 73% e a 

rural, 27%.

Observe a tabela e veja que em 2010 quase 90% 

dos municípios brasileiros tinham até 50 mil habitan-

tes e abrigavam cerca de 34% da população do país, 

nos quais as diversas atividades rurais ocupavam 

grande parte dos trabalhadores e comandavam o 

modo de vida das pessoas.

Brasil: número de municípios e população residente 
segundo as classes de tamanho da população – 2010

classes de tamanho da 
população dos municípios 

(habitantes)

número de 
municípios

população 
residente

Brasil 5 565 190732694

Até 10 000 2 515 12939483

De 10 001 a 50 000 2 443 51123648

De 50 001 a 100 000 324 22263598

De 100 001 a 500 000 245 48567489

De 500 001 a 1 000 000 23 15703132

De 1 000 001 a 2 000 000 9 12505516

De 2 000 001 a 5 000 000 4 10062422

De 5 000 001 a 10 000 000 1 6323037

Mais de 10 000 000 1 11244369

IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. 

Acesso em: 22 jan. 2013.

1* Tese defendida na Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Presidente Prudente (SP), em 2008.
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PoPulAção	urbAnA	e	rurAl

Como vimos, a metodologia 
utilizada na definição das popula-
ções urbana e rural resulta em dis-
torções. É inquestionável, entre-
tanto, que os índices de população 
urbana vêm aumentando em qua-
se todo o país (observe o gráfico ao 
lado) em razão da migração ru-
ral-urbana, embora atualmente 
esta seja menos intensa que nas 
décadas anteriores.

Segundo dados do IBGE, a 
região Nordeste, a menos urbani-
zada do país, apresentou em 2010 
o índice de 73,1% de população 
urbana, contra 26,4% em 1950. 
Como a metodologia de coleta de 
dados ao longo do período 1950- 
-2010 foi a mesma, o incremento 
urbano é evidente. Veja as outras 
regiões na tabela ao lado.

Brasil: população urbana e rural
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IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro, 2009. p. 145; IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

Brasil: índice de urBanização por região (%)

região 1950 1970 2010

Sudeste 44,5 72,7 92,9

Centro-Oeste 24,4 48,0 88,8

Sul 29,5 44,3 84,9

Norte 31,5 45,1 73,5

Nordeste 26,4 41,8 73,1

Brasil 36,2 55,9 84,4

IBGE. Estatísticas históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1988. 2. ed. Rio de Janeiro, 

1990. p. 36-37; IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.
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Brasil: urbanização – 2010 Agora observe o mapa ao 
lado, que mostra dados da popula-
ção urbana de cada estado brasilei-
ro em relação ao total do país. Note 
que o Amapá − que em 2010 pos-
suía apenas 669 mil habitantes dis-
tribuídos em 16 municípios, sendo 
398 mil em Macapá − apresenta 
índice de urbanização igual ao de 
outros estados do Centro-Sul.
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Organizado pelos autores com base em: IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

∏	 Alguns	estados	com	grau	de	urbaniza-
ção	maior	(acima	de	70%)	localizam-se	
em	 regiões	 de	 floresta,	 de	 expansão	
agrícola	ou	reservas	indígenas	e	ecoló-
gicas	 (principalmente	na	região	norte	
do	país),	nas	quais	as	atividades	rurais,	
como	agropecuária	e	extrativismo,	são	
dominantes.
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Observe que o Centro-Oeste apresenta o segundo 

maior índice de urbanização entre as regiões brasileiras. 

Isso se explica por dois fatores: toda a população do Dis-

trito Federal (cerca de 2,5 milhões de habitantes em 2010) 

mora dentro do perímetro urbano de Brasília, que é o 

único aglomerado urbano dessa Unidade da Federação; e 

a abertura de rodovias e a expansão das fronteiras agríco-

las com pecuária e agricultura mecanizada (que usam 

pouca mão de obra), o que promoveu o crescimento ur-

bano nas cidades já existentes e o surgimento de outras.

Atualmente a distinção entre população urbana 

e rural tornou-se mais complexa, pois é considerável 

o número de pessoas que trabalham em atividades 

rurais e residem nas cidades, assim como de morado-

res da área rural que trabalham no meio urbano. São 

inúmeras as cidades que nasceram e cresceram em 

regiões do país que têm a agroindústria como mola 

propulsora das atividades econômicas secundárias e 

terciárias. Ao mesmo tempo, vem aumentando e se 

diversificando o número de atividades econômicas 

secundárias e terciárias instaladas na zona rural, que, 

assim, se torna cada vez mais integrada à cidade.

A	rede	urbAnA	brAsileirA

Nas primeiras décadas da colonização foram fun-

dadas várias vilas no Brasil: Igaraçu e Olinda em Per-

nambuco; Vila do Pereira, Ilhéus e Porto Seguro na Ba-

hia; e São Vicente, Cananeia e Santos em São Paulo. Em 

1549, foi fundada Salvador, a capital do Brasil até 1763, 

quando essa função foi transferida para o Rio de Janei-

ro. As demais vilas da Colônia, assim que atingiam cer-

to nível de desenvolvimento, recebiam o título de cida-

de. A partir da República, as vilas passaram a ser cha-

madas de cidades, e seu território (tanto urbano quan-

to rural) passou a ser designado município.

Ao longo da História da ocupação do território 

brasileiro, houve grande concentração de cidades na 

faixa litorânea. Esse fenômeno está associado ao pro-

cesso de colonização do tipo agrário-exportador, que 

concentrou nessa porção do território as atividades 

econômicas, os portos, as fortificações e outras ativida-

des que deram origem às primeiras cidades. Durante o 

período em que a mineração teve grande importância 

para o desenvolvimento econômico brasileiro, ocorreu 

um intenso processo de urbanização e uma eferves-

cência cultural em Minas Gerais, além da ocupação de 

Goiás e Mato Grosso. Mas, com a decadência da mine-

ração, essas regiões, mais distantes do litoral, acabaram 

se esvaziando. A forte migração para a então província 

de São Paulo, onde se iniciava a cafeicultura, possibili-

tou o desenvolvimento de várias cidades, como Tauba-

té, Bragança Paulista e Campinas.

p	 rua	principal	do	município	de	Jijoca	de	Jericoacoara	(ce),	emancipado	em	1991	e	antes	perten-
cente	a	Acaraú	(foto	de	2011).	Além	da	cidade,	os	municípios	podem	conter	outros	núcleos	urba-
nos,	chamados	vilas	ou	distritos,	que	são	subdivisões	administrativas.	em	alguns	casos,	esses	
distritos	crescem	e	se	tornam	maiores	que	a	cidade,	incentivando	movimentos	de	emancipação.
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Entretanto, para a população local, a criação de 

um novo município costuma parecer uma grande 

conquista. Em geral, a população dos distritos, 

principalmente os mais distantes da sede munici-

pal, sente-se marginalizada e reivindica mais aten-

ção e investimentos – por isso apoia a criação do 

município. A partir de 2001, essas emancipações 

diminuíram muito porque a Lei de Responsabilida-

de Fiscal estabeleceu certa autonomia econômica 

aos distritos e regulamentou as condições de repas-

se de verbas entre as esfe-

ras de governo (munici-

pal, estadual e federal).

Em 1953 havia 2 273 municípios no Brasil. Em 

1980 esse número passou para 3 991, e apenas duas 

décadas depois, em 2000, o Brasil passou a ter 5 561 

pequenos, médios e grandes municípios, representan-

do um aumento de quase 40%. Em 2010 o número de 

municípios passou para 5 565. A maioria surgiu da 

emancipação de antigos distritos e muitos não têm 

arrecadação suficiente para manter as despesas ine-

rentes a um município, como prefeitura, câmara mu-

nicipal e serviços públicos.

Considerando a viabilidade fi-

nanceira desses novos municípios, 

ou seja, a relação entre receitas (im-

postos, taxas e repasses de verbas 

estaduais e federais) e despesas 

(manutenção de escolas, ruas, es-

tradas e abastecimento de água, 

além dos investimentos nas instalações administrativas 

– prefeitura, secretarias, câmara), conclui-se que nem 

sempre há condições para sua “sobrevivência” autôno-

ma. Assim, muitos municípios acabam deficitários, de-

pendentes de auxílio estadual e federal, o que, em últi-

ma análise, contribui para o aumento do déficit público 

nas três esferas de governo, um dos grandes responsá-

veis pela adoção de medidas que limitam o crescimento 

da economia (principalmente a redução no nível de in-

vestimentos em serviços públicos e infraestrutura).

∏	 Palmas	é	a	mais	nova	capital	de	
estado	brasileiro.	Assim	como	
Teresina,	Goiânia,	belo	Horizon-
te	e	brasília,	é	uma	cidade	pla-
nejada.	começou	a	ser	construí-
da	em	outubro	de	1988,	quando	
a	constituição	Federal	criou	o	
estado	de	Tocantins,	desmem-
brado	da	porção	norte	do	terri-
tório	de	Goiás.	na	foto,	vista	par-
cial	do	município,	em	2011.

na	 foto,	de	2012,	vista	de	borá	 (sP),	o	
menor	município	do	brasil	em	população	
(805	 habitantes	 em	 2010).	 segundo	 o	
ibGe,	a	receita	total	do	município	nesse	
ano	foi	de	r$	6,8	milhões.	dessa	receita,	
borá	recebeu	r$	4,5	milhões	da	união	e	
r$	1,7	milhão	do	governo	estadual.	esse	
exemplo	demonstra	que	muitos	municí-
pios	são	economicamente	inviáveis	e	se	
mantêm	 com	 o	 repasse	 de	 recursos	
entre	os	entes	da	Federação.
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Podemos dividir o processo de urbanização e es-

truturação da rede urbana brasileira em quatro etapas:

• Até a década de 1930, as migrações e o processo de 

urbanização se organizavam predominantemente 

em escala regional, com as respectivas metrópoles 

funcionando como polos de atividades secundárias 

e terciárias. As atividades econômicas, que impul-

sionam a urbanização, desenvolviam-se de forma 

independente e esparsa pelo território nacional. A 

integração econômica entre São Paulo (região ca-

feeira), Zona da Mata nordestina (cana-de-açúcar, 

cacau e tabaco), Meio-Norte (algodão, pecuária e 

extrativismo vegetal) e região Sul (pecuária e policul-

tura) era muito restrita. Com a modernização da 

economia, as regiões Sul e Sudeste formaram um 

mercado único que, posteriormente, incorporou o 

Nordeste e, mais tarde, o Norte e o Centro-Oeste.

• A partir da década de 1930, à medida que a infraes-

trutura de transportes e telecomunicações se ex-

pandia pelo país, o mercado se unificava, mas a 

tendência à concentração das atividades urba-

no-industriais na região Sudeste fez com que a 

atração populacional ultrapassasse a escala regio-

nal, alcançando o país como um todo. Os dois gran-

des polos industriais do Sudeste, São Paulo e Rio de 

Janeiro, passaram a atrair um enorme contingente 

de mão de obra das regiões que não acompanha-

ram o mesmo ritmo de crescimento econômico e 

se tornaram metrópoles nacionais. Foi particular-

mente intenso o afluxo de mineiros e nordestinos 

para as duas metrópoles, que, por não atenderem 

às demandas de investimento em infraestrutura, 

tornaram-se centros urbanos com diversos proble-

mas em setores como moradia e transportes.

• Entre as décadas de 1950 e 1980, ocorreu intenso 

êxodo rural e migração inter-regional, com forte 

aumento da população metropolitana no Sudeste, 

Nordeste e Sul. Nesse período, o aspecto mais mar-

cante da estruturação da rede urbana brasileira foi 

a concentração progressiva e acentuada da popula-

ção em grandes cidades, como São Paulo, Rio de 

Janeiro e outras capitais que cresciam velozmente.

•  Da década de 1980 aos dias atuais, observa-se que o 

maior crescimento tende a ocorrer nas metrópoles 

regionais e cidades médias, com predomínio da mi-

gração urbana-urbana – deslocamento de popula-

ção das cidades pequenas para as médias e retorno 

de moradores das cidades de São Paulo e Rio de Ja-

neiro para as cidades médias, tanto dentro da região 

metropolitana quanto para outras mais distantes, 

até de outros estados. (Observe novamente o mapa 

“Brasil: principais fluxos migratórios – 2008”, na pági-

na 144.) Os municípios com população entre 100 mil 

e 500 mil habitantes foram os que tiveram maior 

crescimento entre 2000 e 2012. Já os municípios com 

população abaixo de 100 mil habitantes tiveram re-

duzidas taxas de crescimento, com muitos deles 

apresentando taxas de crescimento negativas ou 

próximas de zero (veja o gráfico abaixo).

Essa mudança na direção dos fluxos migratórios 

e na estrutura da rede urbana é resultado de uma con-

tínua e crescente reestruturação e integração dos es-

paços urbano e rural. Isso resulta da dispersão espa-

cial das atividades econômicas, intensificada a partir 

dos anos 1980, e da formação de novos centros regio-

nais, que alteraram o padrão hegemônico das metró-

poles na rede urbana do país. As metrópoles não per-

deram a sua primazia, mas os centros urbanos regio-

nais não metropolitanos assumiram algumas funções 

até então desempenhadas apenas por elas.

E com essas novas funções muitos desses cen-

tros urbanos geraram vários dos problemas da maio-

ria das grandes cidades que 

cresceram sem planejamento. 

No infográfico das páginas se-

guintes, é possível visualizar 

parte desses problemas, alguns 

dos quais estudamos no capí-

tulo anterior.

1,786

1,122TOTAL

acima de 1 000 000

de 500 001 até 1 000 000

de 200 001 até 500 000

de 100 001 até 200 000

de 50 001 até 100 000

de 20 001 até 50 000

de 10 001 até 20 000

até 10 000

1,648

1,606

0,689

0,873

0,000

Taxas de crescimento (%)

Classes de tamanho dos municípios (número de habitantes)

-0,677

2,081

Brasil: crescimento anual dos municípios, segundo as classes de tamanho – 2000-2012

IBGE. Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (Copis). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.
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Os problemas de infraestrutura em áreas 
urbanas mais pobres comprometem o suprimento 
das necessidades básicas de sua população. 
O gráfi co mostra a porcentagem de domícilios 
urbanos brasileiros não servidos por rede de 
esgoto ou fossa séptica. Observe que as regiões 
mais ricas são as que apresentam os menores 
índices. Outro problema de infraestrutura comum 
em áreas mais pobres é o descarte inadequado 
do lixo. Segundo o Censo 2010, realizado pelo 
IBGE, 26 245 domicílios urbanos brasileiros 
ainda jogam seu lixo em rios, lagos ou no mar, e 
400 862 jogam em terrenos baldios ou nas ruas.

INFOGRÁFICO

PRINCIPAIS	PROBLEMAS	URBANOS
esta	ilustração	representa	uma	cidade	brasileira	hipotética.	ela	mostra	alguns	dos	problemas	gerados	
pela	urbanização	acelerada	e	sem	planejamento	que	ocorrem	na	maioria	dos	grandes	centros	urbanos	
brasileiros,	e	retrata	a	segregação	socioespacial	a	que	grande	parte	dos	habitantes	das	cidades	
está	submetida.

MORADIA

A	especulação	imobiliária	tem	tornado	o	
solo	urbano	cada	vez	mais	caro,	excluindo	
a	população	de	baixa	renda	das	áreas	com	
melhor	infraestrutura,	as	mais	valorizadas.	
Assim,	parte	da	população	se	instala	
em	áreas	irregulares,	como	encostas	de	
morros	e	várzeas	de	rios,	muitas	delas	
consideradas	de	risco	para	ocupação.

59,4%

43,3%

9,3%

21,8%

43,7%

N NE SE S CO

IBGE. Censo 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 12 fev. 2013.

Brasil: domicílios 
urbanos não servidos
por rede de esgoto ou fossa séptica

As encostas dos morros são áreas 
de risco para ocupação porque estão 
sujeitas a deslizamentos de terra 
nos períodos de chuvas, causando 
vítimas fatais e prejuízos materiais. 

As várzeas dos rios são áreas 
de risco porque estão sujeitas 
ao regime fl uvial. O problema 

das enchentes é agravado pela 
impermeabilização cada vez maior 

do solo e pelo descarte inadequado 
do lixo, que impedem a vazão da 

água nos períodos de chuva.
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VIOLÊNCIA

A	violência	é	maior	nos	grandes	centros	urbanos,	
onde	a	desigualdade	social	é	mais	acentuada.	
na	tentativa	de	diminuir	a	sensação	de	
insegurança,	proliferam	os	condomínios	
residenciais	fechados	e	o	setor	privado	de	
segurança.	Fora	dos	condomínios	residenciais,	
a	busca	por	segurança	estimula	a	procura	por	
prédios	para	a	moradia,	o	que	contribui	para	a	
verticalização	dos	grandes	centros	urbanos.

TRÂNSITO

A	necessidade	de	percorrer	
grandes	distâncias	diariamente	no	
percurso	casa-trabalho-casa,	em	
função	da	distribuição	desigual	de	
empregos	pela	cidade,	e	a	falta	de	
um	transporte	público	efi	ciente	
geram	um	número	elevado	de	
automóveis	particulares	nas	vias	
públicas.	Além	disso,	a	verticalização	
característica	dos	grandes	centros	
urbanos,	alternativa	encontrada	para	
o	adensamento,	quando	feita	sem	
planejamento,	infl	uencia	diretamente	
o	aumento	do	trânsito	de	automóveis.	

concentração	de	prédios	no	
centro	de	londrina	(Pr),	em	
2012.	note,	no	canto	inferior	

direito	da	foto,	que	há	uma	
área	em	que	a	lei	de	

zoneamento	não	permite	a	
verticalização.

p

p	 o	medo	da	violência	tem	produzido	“cidades	fortifi	ca-
das”,	que	reafi	rmam	a	segregação	socioespacial	que	
ocorre	nos	grandes	centros	urbanos.	na	foto,	portaria	
de	condomínio	residencial	em	Fronteira	(mG),	em	2011.
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A redução da velocidade do 
trânsito faz com que as pessoas 
fi quem cada vez mais tempo em 
meio a corredores de tráfego, 
onde os níveis de poluição são 
substancialmente mais elevados 
do que a média da cidade. Quem 
circula mais pela cidade está 
mais exposto aos poluentes.

O crescimento do número de 
shopping centers nos grandes 
centros materializa o desejo 
dos espaços de lazer e compras 
altamente seguros.

O aumento na concentração de 
poluentes na atmosfera nos centros 
urbanos é causado pelo lançamento 
de partículas geradas sobretudo na 
queima dos combustíveis dos veículos. 
Doenças cardíacas e respiratórias 
têm sido associadas à presença de 
partículas poluentes nos pulmões e na 
corrente sanguínea dos habitantes dos 
grandes centros urbanos, segundo a 
Organização Mundial da Saúde.

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_194a213_U04C10.indd   203 4/12/13   4:36 PM



204	 o	esPAço	urbAno	e	o	Processo	de	urbAnizAção

No capítulo anterior vimos que em um mundo 
cada vez mais globalizado há um reforço do comando 
de algumas cidades globais na rede urbana mundial, 
como é o caso de São Paulo. A metrópole paulistana é 
um importante centro de serviços especializados de 
apoio a atividades produtivas. A influência da cidade 
atinge não apenas o território brasileiro, mas também 
a América do Sul. A dispersão espacial das atividades 
econômicas reforça a centralidade de cidades mais 
bem equipadas em serviços especializados e que con-
tam com mão de obra de alta qualificação.

Como vimos, foi a partir da década de 1930, com a 
industrialização e a instalação de ferrovias, rodovias e 
novos portos integrando o território e o mercado, que se 
estruturou uma rede urbana em escala nacional. Até 
então, o Brasil era formado por “arquipélagos regionais” 
polarizados por suas metrópoles e capitais regionais, isto 
é, as redes urbanas estavam estruturadas apenas em 
escala regional, sendo tênues os fluxos inter-regionais.

Havia forte tendência à concentração urbana 
em escala regional, o que deu origem a importantes 
polos de crescimento urbano e econômico, com in-
fluência em grandes extensões do território. É o caso 
de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, ca-
pitais de estados que, posteriormente, constituíram 
regiões metropolitanas que abrigavam aproximada-
mente 18% da população do país em 1950, cerca de 
25% em 1970 e mais de 30% em 2010.

Da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas 
ao poder, até meados da década de 1970, o Governo 
Federal concentrou investimentos em infraestrutura 
industrial (produção de energia e sistema de trans-
portes) na região Sudeste, que, em consequência, tor-
nou-se o grande centro de atração populacional do 
país. Sobretudo a partir da década de 1950, em virtude 
da modernização e diversificação de atividades de-
senvolvidas no campo e da atração exercida pela cida-
de, com suas indústrias e serviços, ocorreu uma cres-
cente migração da população do campo.

Os migrantes que a região recebeu eram, em sua 
maioria, trabalhadores com baixa qualificação profis-
sional e mal-remunerados, que foram se instalando na 
periferia das grandes cidades, em locais desprovidos de 
infraestrutura urbana adequada, instalando-se em ca-
sas de autoconstrução e muitas vezes em favelas. Ob-
serve o gráfico a seguir, que retrata a situação de mora-
dia de parcela da população brasileira nos dias atuais.
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IBGE. Aglomerado subnormal no Censo 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

p	 segundo	o	ibGe,	aglomerado	subnormal	“é	um	conjunto	constituído	de,	no	mínimo,	51	unidades	habitacionais	(barracos,	casas,	
etc.)	carentes,	em	sua	maioria	de	serviços	públicos	essenciais,	ocupando	ou	tendo	ocupado,	até	período	recente,	terreno	de	pro-
priedade	alheia	(pública	ou	particular)	e	estando	dispostas,	em	geral,	de	forma	desordenada	e	densa”.

Regiões metropolitanas com as maiores proporções de população residente em aglomerados subnormais – 2010

∏	 Favelas	no	complexo	do	Alemão,	
no	rio	de	Janeiro	(rJ),	em	2012.
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As	reGiões	meTroPoliTAnAs	brAsileirAs

As regiões metropolitanas 

brasileiras foram criadas por lei 

aprovada no Congresso Nacional 

em 1973, que as definiu como 

“um conjunto de municípios 

contíguos e integrados socioeco-

nomicamente a uma cidade cen-

tral, com serviços públicos e in-

fraestrutura comum”, que deve-

riam ser reconhecidas pelo IBGE. 

A Constituição de 1988 permitiu 

a estadualização do reconheci-

mento legal das metrópoles, con-

forme o artigo 25, parágrafo 3o:

Os estados poderão, me-

diante lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglome-

rações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos 

de municípios limítrofes, para in-

tegrar a organização, o planeja-

mento e a execução de funções 

públicas de interesse comum.

As Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (Ride) tam-

bém são regiões metropolita-

nas, mas os municípios que as 

compõem se situam em mais de 

um estado e, por causa disso, 

são criadas por Lei Federal. 

Em 2010 o Brasil possuía 

36 regiões metropolitanas e 

três Regiões Integradas de De-

senvolvimento, sendo que as 

quinze maiores regiões metro-

politanas (incluindo a Ride do 

Distrito Federal) abrigavam 

mais de 71 milhões de habitan-

tes, aproximadamente 37% da 

população do país. Veja a tabe-

la na página seguinte, onde es-

tão listadas as quinze maiores 

regiões metropolitanas (incluí-

da a Ride do Distrito Federal).
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Região Metropolitana de Curitiba

Adaptado de: GUIA Geográfico Paraná. Disponível em: <www.guiageo-parana.com/rmc.htm>. Acesso em: 24 jan. 2013.

observe	na	imagem	de	satéli-
te	acima,	de	2001,	a	área	car-
tografada	no	mapa.

p
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À medida que as cidades vão se expandindo hori-
zontalmente, ocorre a conurbação, ou seja, elas se tor-
nam contínuas e integradas. Embora com administra-
ções diferentes, espacialmente é como se fossem uma 
única cidade (como se pode observar na imagem de sa-
télite da página anterior). Portanto, os problemas de 
infraestrutura urbana passam a ser comuns ao conjun-
to de municípios que formam a região metropolitana.

Das 36 regiões metropolitanas existentes em 
2010, duas – São Paulo e Rio de Janeiro – são consi-
deradas nacionais, pelo fato de polarizarem o país 
inteiro. Como vimos no capítulo anterior, ambas 
também são consideradas cidades globais por esta-
rem mais fortemente integradas aos fluxos mun-
diais. É nessas cidades, sobretudo em São Paulo, que 
estão as sedes dos grandes bancos e das indústrias 
do país, alguns dos centros de pesquisa mais avan-
çados, as Bolsas de Valores e mercadorias, os gran-
des grupos de comunicação, os hospitais de referên-
cia, etc. As demais regiões metropolitanas e Rides 
são consideradas regionais. A classificação está as-
sociada à escala geográfica de sua polarização no 
território nacional.

Observe, no mapa a seguir, que o eixo Rio de Ja-
neiro-São Paulo, com a Baixada Fluminense (RJ), a 
Baixada Santista, a região de Campinas e o Vale do 
Paraíba (SP), forma uma enorme concentração urba-
na integrada, constituindo uma megalópole.
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Brasil: maiores regiões metropolitanas e rides - 2012

região metropolitana população 

1. São Paulo 19683975

2. Rio de Janeiro 11835708

3. Belo Horizonte 5414701

4. Porto Alegre 3958985

5. Ride DF e entorno 3717728

6. Recife 3690547

7. Fortaleza 3615767

8. Salvador 3573973

9. Curitiba 3174201

10. Campinas 2797137

11. Goiânia 2173141

12. Manaus 2106322

13. Belém 2101883

14. Grande Vitória 1687704

15. Baixada Santista 1664136

IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE; Coordenação de População e Indicadores 

Sociais – Copis. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 24 jan. 2013.
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Adaptado de: IBGE. Atlas do Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro, 2003. p. 32.
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HierArquiA	e	inFluênciA	
dos	cenTros	urbAnos	no	brAsil

Dentro da rede urbana, as cidades são os nós dos 

sistemas de produção e distribuição de mercadorias e 

prestação de serviços diversos, que se organizam se-

gundo níveis hierárquicos distribuídos de forma desi-

gual pelo território.

Por exemplo, o Centro-Sul do país possui uma 

rede urbana articulada com grande número de metró-

poles, capitais regionais e centros sub-regionais bas-

tante articulados entre si. Já na Amazônia, as cidades 

são esparsas e bem menos articuladas, o que leva cen-

tros menores a exercerem o mesmo nível de importân-

cia na hierarquia urbana regional que outros maiores 

localizados no Centro-Sul.

Como vimos no capítulo anterior, outro fator im-

portante que devemos considerar ao analisar os fluxos 

no interior de uma rede urbana é a condição de acesso 

proporcionada pelos diferentes níveis de renda da po-

pulação. Um morador rico de uma cidade pequena 

consegue estabelecer muito mais conexões econômi-

cas e socioculturais que um morador pobre de uma 

grande metrópole. Como a mobilidade das pessoas en-

tre as cidades da rede urbana depende de seu nível de 

renda, os pobres que procuram e não encontram o bem 

ou o serviço de que necessitam no município onde mo-

ram acabam, muitas vezes, ficando sem ele.

Segundo o IBGE, as regiões de influência das cida-

des brasileiras são delimitadas principalmente pelo flu-

xo de consumidores que utilizam o comércio e os servi-

ços públicos e privados no interior da rede urbana. Ao 

realizar o levantamento para a elaboração do mapa a 

seguir, foi investigada a organização dos meios de trans-

porte entre os municípios e os principais destinos das 

pessoas que buscam produtos e serviços (mercadorias 

diversas, serviços de saúde e educação, aeroportos, com-

pra e venda de insumos e 

produtos agropecuários 

e outros).

A disseminação do 

acesso ao sistema de te-

lefonia, o aumento no 

número de pessoas co-

nectadas à internet, a 

modernização do siste-

ma de transportes e a 

ocupação de novas fron-

teiras econômicas vêm 

modificando substan-

cialmente a dinâmica 

dos fluxos de pessoas, 

mercadorias, capitais, 

serviços e informações 

pelo território nacional.
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Adaptado de: IBGE. Regiões de influência das cidades, 2007. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013. 

∏	 são	Paulo,	a	grande	metró-
pole	nacional,	mais	rio	de	
Janeiro	e	brasília,	metró-
poles	nacionais,	estendem	
suas	influências	por	prati-
camente	 todo	o	 território	
nacional.	entretanto,	essa	
polarização	não	foi	repre-
sentada	por	linhas	porque	
o	mapa	ficaria	muito	con-
gestionado;	para	mostrar	
esse	 fenômeno	 seria	
necessário	um	mapa	para	
cada	metrópole	nacional.
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Para a elaboração do mapa, o IBGE classificou as 
cidades em cinco níveis:
1. Metrópoles – os doze principais centros urbanos 

do país, divididos em três subníveis, segundo o ta-
manho e o poder de polarização:
a. Grande metrópole nacional – São Paulo, a 

maior metrópole do país (19,9 milhões de habi-
tantes, em 2012), com poder de polarização em 
escala nacional;

b. Metrópole nacional – Rio de Janeiro e Brasília 
(11,8 milhões e 3,8 milhões de habitantes, res-
pectivamente, em 2012), que também estendem 
seu poder de polarização em escala nacional, 
mas com um nível de influência menor que o de 
São Paulo;

c. Metrópole – Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e Belo 
Horizonte, com população variando de 2,2 (Ma-
naus) a 5,5 milhões de habitantes (Belo Horizon-
te), são regiões metropolitanas que têm poder de 
polarização em escala regional.

2. Capital regional – neste nível de polarização exis-
tem setenta municípios com influência regional. É 
subdividido em três níveis:
a. Capital regional A – engloba onze cidades, com 

média de 955 mil habitantes;
b. Capital regional B – vinte cidades, com média 

de 435 mil habitantes;

c. Capital regional C – 39 cidades,  com média de 
250 mil habitantes.

3. Centro sub-regional – abarca 169 municípios 
com serviços menos complexos e área de polariza-
ção mais reduzida, são subdivididos em:
a. Centro sub-regional A – 85 cidades, com mé-

dia de 95 mil habitantes;
b. Centro sub-regional B – 79 cidades, com média 

de 71 mil habitantes.
4. Centro de zona – são 556 cidades de menor porte 

que dispõem apenas de serviços elementares e es-
tendem seu poder de polarização somente nas ci-
dades vizinhas. Subdivide-se em:
a. Centro de zona A – 192 cidades, com média de 

45 mil habitantes;
b. Centro de zona B – 364 cidades, com média de 

23 mil habitantes.
5. Centro local – as demais 4 473 cidades brasileiras, 

com média de 8133 habitantes e cujos serviços aten-
dem somente à população local, não polarizam ne-
nhum município, só são polarizados por outros.

É importante destacar que o mapa mostra as re-
giões de influência econômica das cidades sem se 
preocupar com a classificação das regiões metropoli-
tanas legalmente reconhecidas. Ele é importante para 
os governos (federal, estaduais e municipais) e a ini-
ciativa privada planejarem a distribuição espacial dos 
serviços oferecidos à população.

PlAno	direTor	e	esTATuTo	dA	cidAde

A partir de outubro de 2001, com a aprovação da 
Lei n. 10257, que ficou conhecida como Estatuto da 

Cidade, houve a regulamentação dos artigos de polí-
tica urbana que constam da Constituição de 1988. O 
estatuto fornece as principais diretrizes a serem apli-
cadas nos municípios, por exemplo: regularização da 
posse dos terrenos e imóveis, sobretudo em áreas de 
risco que tiveram ocupação irregular; organização 
das relações entre a cidade e o campo; garantia de 
preservação e recuperação ambiental, entre outras.

Segundo o Estatuto da Cidade, é obrigatório que 
determinados municípios elaborem um Plano Dire-

tor, que é um conjunto de leis que estabelece as dire-
trizes para o desenvolvimento socioeconômico e a 
preservação ambiental, regulamentando o uso e a 
ocupação do território municipal, especialmente o 
solo urbano. O Plano Diretor é obrigatório para muni-
cípios que apresentam uma ou mais das seguintes 
características:

• abriga mais de 20 mil habitantes;
• integra regiões metropolitanas e aglomerações ur-

banas;
• integra áreas de especial interesse turístico;
• insere-se na área de influência de empreendimen-

tos ou atividades com significativo impacto am-
biental de âmbito regional ou nacional;

•  o poder público municipal quer exigir o aproveita-
mento adequado do solo urbano sob pena de par-
celamento, desapropriação ou progressividade do 
Imposto Predial e Territorial Urbano.

Os planos são elaborados pelo governo munici-
pal – por uma equipe de profissionais qualificados, 
como geógrafos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, 
advogados e outros. Geralmente se iniciam com um 
perfil geográfico e socioeconômico do município. 
Em seguida, é apresentada a proposta de desenvol-
vimento adotada, com atenção especial para o meio 
ambiente.
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A parte final, e mais extensa, 

detalha as diretrizes definidas 

para cada setor da administração 

pública – habitação, transporte, 

educação, saúde, saneamento bá-

sico, etc. –, assim como as normas 

técnicas para ocupação e uso do 

solo, conhecidas como Lei de Zo-

neamento.
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Antiga	fábrica	com	chaminé,	que	atual-
mente	abriga	a	universidade	católica	de	
Joinville	(sc),	em	foto	de	2012.	quando	
essa	fábrica	se	instalou	nesse	bairro,	ele	
era	distante	da	região	central	da	cidade.	
Atualmente,	com	a	expansão	da	malha	
urbana,	ela	se	localiza	no	centro	expan-
dido,	onde	o	Plano	diretor	não	permite	a	
instalação	de	novas	 fábricas	para	não	
congestionar	ainda	mais	a	região	cen-
tral	da	cidade.

p

apliCações do plano diretor

Cada Plano Diretor trata de realidades particulares 
dos diversos municípios, mas a maioria deles apresenta 
as seguintes aplicações práticas:
• Lei do Perímetro Urbano – Estabelece os limites 

da área considerada perímetro urbano, em cujo in-
terior é arrecadado o IPTU.
• Lei do Parcelamento do Solo Urbano – A princi-

pal atribuição dessa lei é estabelecer o tamanho mí-
nimo dos lotes urbanos, o que acaba determinando 
o grau de adensamento de um bairro ou zona da ci-
dade. Por exemplo, num bairro onde o lote mínimo 
tenha área de 200 m2, a ocupação será mais densa 
que em outro onde ele tenha 500 m2.
• Lei de Zoneamento (uso e ocupação do solo ur-

bano) – Estabelece as zonas do município nas quais 
a ocupação será estritamente residencial ou mista 
(residencial e comercial), as áreas em que ficará o 
distrito industrial, quais serão as condições de fun-
cionamento de casas noturnas e muitas outras es-
pecificações que podem manter ou alterar profun-
damente as características dos bairros. Por exemplo, 
se em um bairro era proibida a verticalização e uma 
nova Lei de Zoneamento passa a permitir que se 
construam trinta vezes a área do terreno, uma casa 
poderá dar lugar a um edifício no qual o número de 
pessoas morando ou circulando será muito maior. 
Essa alteração tem reflexos no abastecimento de 
água, coleta de esgoto, produção de lixo, circulação 
de automóveis, ônibus e muitas outras variáveis que 
alteram a paisagem urbana e o modo de vida dessa 
zona da cidade.

• Código de Edificações – Estabelece as áreas de re-
cuo nos terrenos (quantos metros do terreno deverão 
ficar desocupados na sua parte frontal, nos fundos e 
nas laterais), normas de segurança (contra incêndio, 
largura das escadarias, etc.) e outras regulamenta-
ções criadas por tipo de construção e finalidade de 
uso – escola, estádio, residência, comércio, etc.

p	 casas	geminadas	e	com	entrada	a	partir	da	calçada	em	
são	 luís	 (mA),	 em	 2011.	 Atualmente	 não	 se	 permite	 a	
construção	de	casas	sem	recuos	no	terreno,	mas	antiga-
mente,	 quando	 o	 percentual	 de	 famílias	 que	 possuem	
automóveis	era	muito	menor	que	nos	dias	de	hoje,	não	
havia	essa	necessidade.		
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• Leis Ambientais – Regulamentam a forma 
de coleta e destino final do lixo residencial, 
industrial e hospitalar e a preservação das 
áreas verdes: controlam a emissão de po-
luentes atmosféricos e normatizam ações 
voltadas para a preservação ambiental.
• Plano do Sistema Viário e dos Transpor-

tes Coletivos – Regulamenta o trajeto das 
linhas de ônibus e estabelece estratégias 
que facilitem ao máximo o fluxo de pessoas 
pela cidade por meio da abertura de novas 
avenidas, corredores de ônibus, investimen-
tos em trens urbanos e metrô, etc.

p	 cada	tipo	de	lixo	deve	ter	um	destino	próprio.	o	lixo	hospitalar	
deve	ser	devidamente	separado	e	encaminhado	ao	seu	destino	
final	de	acordo	com	sua	periculosidade	(alguns	precisam	ser	
tratados	antes	de	serem	descartados	pelas	unidades	gerado-
ras).	na	foto,	coleta	de	lixo	hospitalar	em	belo	Horizonte	(mG),	
em	2011.

Assim, o Plano Diretor pode alterar ou manter a 

forma dominante de organização espacial e, portanto, 

interfere no dia a dia de todos os cidadãos. Por exemplo, 

uma alteração na Lei de Zoneamento pode valorizar ou 

desvalorizar os imóveis e alterar a qualidade de vida em 

determinado bairro, especificar em qual direção a ci-

dade deve crescer, em que local será permitida a insta-

lação de indústrias ou casas noturnas, em qual haverá 

moradia para a população de baixa renda ou alta renda, 

em quais ruas e avenidas será permitida a circulação de 

ônibus, qual será o destino final do lixo e muitas outras 

regulamentações sobre a ocupação urbana.

Outro interessante exemplo prático de planeja-

mento urbano constante no Plano Diretor é o contro-

le dos polos geradores de tráfego, uma vez que os con-

gestionamentos de trânsito são um sério problema 

para os moradores das grandes e médias cidades. Os 

polos geradores de tráfego são construções que 

atraem grande quantidade de veículos transportando 

pessoas e cargas (escolas, shopping centers, corredores 

comerciais, pavilhões de exposições, etc.). O controle 

de sua localização por intermédio da Lei de Zonea-

mento permite diminuir os impactos que provocam 

sobre o transporte público e o trânsito de automóveis.

Para intervir adequadamente no planejamento 

urbano, é fundamental dispor de dados confiáveis e 

atualizados sobre as muitas variáveis que compõem o 

complexo funcionamento de uma cidade. Isso é im-

portante para tornar a cidade mais organizada e me-

lhorar as condições de vida de seus habitantes. Para 

isso, tem colaborado bastante a recente difusão dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Fruto dos avanços tecnológicos na área de infor-

mática, os SIGs permitem coletar, armazenar e pro-

cessar com grande rapidez uma infinidade de dados 

georreferenciados fundamentais e mostrá-los por 

meio de plantas e mapas, gráficos e tabelas, o que fa-

cilita muito a intervenção dos profissionais envolvi-

dos com o planejamento urbano.

p	 carro	oficial	sem	identificação	do	órgão	público,	estacionado	
em	local	proibido,	em	brasília	(dF),	em	2010.	Além	de	um	
Plano	diretor	bem-estruturado,	é	importante	que	o	poder	
público	e	os	cidadãos	respeitem	as	regras	estabelecidas,	
colaborando,	assim,	para	que	as	cidades	tenham	seus	pro-
blemas	minimizados.
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Entretanto, o planejamento das ações governa-

mentais e a sua execução demandam um processo 

composto por várias fases, e algumas (como preparar 

uma licitação ou aprovar o orçamento no Legislativo) 

dificilmente podem ser organizadas pela população. 

A seguir são apresentadas fases do processo de plane-

jamento urbano:

1. delimitação do problema a ser enfrentado (por 

exemplo, coleta e destino final do lixo urbano);

2. fixação dos objetivos que se pretende atingir (a co-

leta será ou não seletiva, quantas coletas serão rea-

lizadas por semana na porta das residências, qual 

será o destino final do lixo, etc.);

3. pesquisa e coleta de dados sobre o que está sendo 

analisado (quantos quilos de lixo são produzidos 

diariamente, qual a participação dos domicílios, in-

dústrias e hospitais, qual a composição do lixo, etc.);

4. interpretação dos dados e estruturação do plano 

de ação;

5. levantamento dos custos;

6. programação das etapas de execução;

7. aprovação do plano e do orçamento nos Poderes 

Executivo e Legislativo;

8. licitação para compra de material e contratação de 

empresas;

9. execução.

Como o encaminhamento dessas fases exige 

uma ação administrativa complexa, na prática a par-

ticipação popular no planejamento e na execução de 

intervenções urbanas só se concretiza quando a pres-

são popular e a vontade dos governantes convergem 

nessa direção.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, como 

mostram os incisos XII e XIII, está prevista a participação popular no 

planejamento municipal, ou seja, os cidadãos organizados podem 

interferir nos rumos do município onde moram:

Título III – Da Organização do Estado

Capítulo IV – Dos Municípios

Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois ter-

ços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 

os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 

respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

XII – cooperação das associações representativas no planeja-

mento municipal;

XIII – iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico 

do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, 

pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

[...]

BRASIL. Constituição 1988: Texto Constitucional de 5 de outubro de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

título prinCipal

1.	 como	são	coletados	os	dados	estatísticos	de	urbanização	no	brasil	para	determinar	a	população	urbana	e	
a	rural	dos	municípios?	que	problemas	essa	metodologia	apresenta?

2.	 como	era	a	rede	urbana	brasileira	antes	do	processo	de	industrialização?	como	ela	se	apresenta	hoje?

3.	 qual	o	objetivo	da	criação	das	regiões	metropolitanas?

4.	 cite	dois	exemplos	de	alteração	na	organização	espacial	das	cidades	que	pode	ser	provocada	por	mudanças	
no	Plano	diretor.

Compreendendo conteúdos

Antes de ser elaborado pela Prefeitura (Poder 

Executivo) e aprovado pela Câmara Municipal (Po-

der Legislativo), o Plano Diretor deve contar com a 

“cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal”. A participação da comu-

nidade na elaboração desse documento passou a 

ser uma exigência constitucional que prevê, ainda, 

projetos de iniciativa popular (geralmente na for-

ma de abaixo-assinado), que podem ser apresenta-

dos desde que contem com participação de 5% do 

eleitorado, conforme inciso XIII do artigo 29 da 

Constituição.
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observe	o	mapa	da	rede	urbana	brasileira	e	responda	por	escrito:

55º O
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km
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Rede urbana brasileira – 2007

Adaptado de: IBGE. Regiões de influência das cidades, 2007. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. 
Acesso em: 17 jan. 2013; SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. São Paulo: Ática, 2012. p. 138.

•	compare	as	regiões	polarizadas	por	manaus	e	Porto	Alegre,	ambas	classificadas	como	metrópole	na	mesma	
posição	hierárquica.

a)	 qual	estende	sua	influência	por	uma	área	territorial	maior?	Por	quê?

b)	que	tipos	de	centros	urbanos	encontramos	nas	regiões	polarizadas	por	essas	duas	capitais?

desenvolvendo habilidades 
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Pesquisa	na	internet

P emplasa

O site da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. contém dados sobre as regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas do estado de São Paulo (a macrometrópole paulista) e do Brasil. Disponível em: <www.emplasa.sp.gov.br>. Acesso em: 

22 jan. 2013.

P ibam

No site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal você encontra vários textos e análises sobre estudos urbanos, Plano 

Diretor, Estatuto da Cidade, Código de Obras e outros temas envolvendo o espaço urbano. Disponível em: <www.ibam.org.br>. 

Acesso em: 22 jan. 2013.

P iBge

No site do IBGE estão disponíveis publicações sobre as cidades e a urbanização brasileira, como o Atlas de região de influência 

das cidades e o Perfil dos municípios brasileiros. No link cidades, estão disponíveis dados estatísticos de todos os municípios do 

Brasil. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

P ministério das cidades

O site do Ministério oferece textos, análises e dados sobre saneamento ambiental, programas urbanos, transportes e outros 

temas. Disponível em: <www.cidades.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

P seade

No site da Secretaria de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno você pode obter informações sobre os municípios da 

região do entorno do Distrito Federal. Disponível em: <www.seade.df.gov.br>. Acesso em: 22 jan. 2013.

Sessão	de	vídeo

P cidade de deus. Direção: Fernando Meirelles, Brasil, 2002.

Baseado em fatos reais, mostra o crescimento do crime organizado num bairro do subúrbio do Rio de 

Janeiro, entre a década de 1960 e o início dos anos 1980. Evidencia como é difícil a vida das pessoas 

que vivem em favelas: além da precariedade da infraestrutura, seu cotidiano é marcado pela violência de 

grupos de traficantes armados.

P linha de passe. Direção: Walter Salles e Daniela Thomas, Brasil, 2008.

Mostra a vida de uma família pobre – mãe e quatro filhos – moradora da periferia da Zona Leste da cidade 

de São Paulo. Cada um com seus anseios, sonhos e frustrações. Dario queria ser jogador de futebol, mas 

com 18 anos vê seu sonho se desvanecer. Reginaldo procura seu pai obsessivamente. Dinho dedica-se 

à religião pentecostal. Denis enfrenta dificuldades para se manter, pois acabou de ser pai. Cleuza, a mãe 

dos quatro, trabalha como empregada doméstica e está grávida, mais uma vez será mãe solteira. O filme 

evidencia a carência de serviços, a falta de oportunidades, enfim, as dificuldades da vida na periferia das 

grandes cidades brasileiras.

P não por acaso. Direção: Philippe Barcinski, Brasil, 2007.

Aborda a vida de dois homens que não se conhecem e que moram na mesma cidade. Um deles, enge-

nheiro de trânsito, controla o fluxo de automóveis de São Paulo; enquanto o outro é jogador de sinuca. 

Ambos levam vidas metódicas que, após um acidente, tomarão rumos inusitados.  
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214	 O	espAçO	urbAnO	e	O	prOCessO	De	urbAnizAçãO

FAçA	nO	

cadeR
No

Enem

	 1.	Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em 
palafi tas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço 
dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de 
pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE).

MArTins,	A.	r.	A favela como um espaço da cidade.	
Disponível	em:	<www.revistaescola.abril.com.br>.	

Acesso	em:	31	jul.	2010.

A	situação	das	favelas	no	país	reporta	a	graves	pro-
blemas	de	desordenamento	territorial.	nesse	senti-
do,	uma	característica	comum	a	esses	espaços	tem	
sido:	

a)	 o	planejamento	para	a	implantação	de	infraestrutu-
ras	urbanas	necessárias	para	atender	às	necessida-
des	básicas	dos	moradores.

b)	 a	organização	de	associações	de	moradores	interes-
sadas	na	melhoria	do	espaço	urbano	e	fi	nanciadas	
pelo	poder	público.

c)	 a	presença	de	ações	referentes	à	educação	ambien-
tal	com	consequente	preservação	dos	espaços	natu-
rais	circundantes.

d)	 a	ocupação	de	áreas	de	risco	suscetíveis	a	enchentes	
ou	desmoronamentos	com	consequentes	perdas	
materiais	e	humanas.

e)	 o	isolamento	socioeconômico	dos	moradores	ocupan-
tes	desses	espaços	com	a	resultante	multiplicação	de	
políticas	que	tentam	reverter	esse	quadro.

	 2.	O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente re-
ceptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era 
praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de 
monta, nem outros investimentos fi xos vindos do passa-
do. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, total-
mente a serviço de uma economia moderna.

Adaptado	de:	sAnTOs,	M.	A urbanização brasileira. 
são	paulo:	edusp,	2005.

O	texto	trata	da	ocupação	de	uma	parcela	do	território	
brasileiro.	 O	 processo	 econômico	 diretamente	 asso-
ciado	a	essa	ocupação	foi	o	avanço	da:	

a)	 industrialização	voltada	para	o	setor	de	base.

b)	 economia	da	borracha	no	sul	da	Amazônia.

c)	 fronteira	agropecuária	que	degradou	parte	do	Cerra-
do.

d)	 exploração	mineral	na	Chapada	dos	Guimarães.

e)	 extrativismo	na	região	pantaneira.

	 3.	O crescimento rápido das cidades nem sempre é 
acompanhado, no mesmo ritmo, pelo atendimento de 
infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. A 
deficiência de redes de água tratada, de coleta e trata-

mento de esgoto, de pavimentação de ruas, de galerias 
de águas pluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, de 
núcleos de formação educacional e profi ssional, de nú-
cleos de atendimento médico-sanitário é comum nes-
sas cidades.

Adaptado	de:	rOss,	J.	L	.s.	(Org.).	Geografi a do Brasil.	
são	paulo:	edusp,	2009.

sabendo	 que	 o	 acelerado	 crescimento	 populacional	
urbano	 está	 articulado	 com	 a	 escassez	 de	 recursos	
fi	nanceiros	e	a	difi	culdade	de	 implementação	de	 leis	
de	proteção	ao	meio	ambiente,	pode-se	estabelecer	o	
estímulo	a	uma	relação	sustentável	entre	conservação	
e	produção	a	partir:	

a)	 do	aumento	do	consumo,	pela	população	mais	po-
bre,	de	produtos	industrializados	para	o	equilíbrio	
da	capacidade	de	consumo	entre	as	classes.

b)	 da	seleção	e	recuperação	do	lixo	urbano,	que	já	é	
uma	prática	rotineira	nos	grandes	centros	urbanos	
dos	países	em	desenvolvimento.

c)	 da	diminuição	acelerada	do	uso	de	recursos	natu-
rais,	ainda	que	isso	represente	perda	da	qualidade	
de	vida	de	milhões	de	pessoas.

d)	 da	fabricação	de	produtos	reutilizáveis	e	biodegra-
dáveis,	evitando-se	substituições	e	descartes,	como	
medidas	para	a	redução	da	degradação	ambiental.

e)	 da	transferência	dos	aterros	sanitários	para	as	par-
tes	mais	periféricas	das	grandes	cidades,	visando-se	
à	preservação	dos	ambientes	naturais.

	 4.	em	um	debate	sobre	o	 futuro	do	setor	de	transporte	
de	 uma	 grande	 cidade	 brasileira	 com	 trânsito	 inten-
so,	 foi	 apresentado	 um	 conjunto	 de	 propostas.	 entre	
as	propostas	reproduzidas	abaixo,	aquela	que	atende,	
ao	mesmo	tempo,	a	implicações	sociais	e	ambientais	
presentes	nesse	setor	é:

a)	 proibir	o	uso	de	combustíveis	produzidos	a	partir	de	
recursos	naturais.

b)	 promover	a	substituição	de	veículos	a	diesel	por	veí-
culos	a	gasolina.

c)	 incentivar	a	substituição	do	transporte	individual	por	
transportes	coletivos.

d)	 aumentar	a	importação	de	diesel	para	substituir	os	
veículos	a	álcool.

e)	 diminuir	o	uso	de	combustíveis	voláteis	devido	ao	
perigo	que	representam.

Questões de vestibulares

	 1.	(UFRJ)	na	teoria	urbana	clássica,	a	hierarquia	é	con-
siderada	um	dos	principais	componentes	da	estrutura	
da	rede	de	cidades.	A	figura	a	seguir	apresenta	cida-
des	com	diferentes	níveis	hierárquicos.
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explique	o	que	determina	o	nível	hierárquico	das	cidades	na	rede	urbana.
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	 2.	(Unicamp-SP)	Observe	os	esquemas	abaixo.

a)	 explique	como	funciona	o	esquema	clássico	de	rede	urbana.

b)	 Como	se	justificam	as	novas	formas	de	relações	entre	as	cidades?

Relações entre as cidades em uma rede urbana
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	 3.	(Ufes)

Venda de carros sobe, Brasil mira novo recorde e 
consumidor abandona carro 1.0 

O mercado brasileiro de automóveis fechou o primeiro se-
mestre do ano com números consideráveis, revelou, nesta 
segunda-feira (1o), a Fenabrave (entidade que representa 
os revendedores), a ponto de esses números forçarem a 
revisão para cima do aumento total previsto para 2011. 
Isso quer dizer que, de janeiro a julho deste ano, foram 
emplacadas 1926020 unidades de carros de passeio e 
veículos comerciais leves, que, juntos, formam o principal 

filão automotivo, representando alta de 8,15% em relação 
ao primeiro semestre de 2010 (1780924 unidades). Ao fi-
nal de dezembro, segundo prevê a entidade, o Brasil terá 
vendido 5,5% a mais do que no último ano (pouco mais de 
3,5 milhões de unidades contra 3,2 milhões de 2010) e o 
setor estará comemorando um novo recorde histórico. 

Disponível	em:	<http://carros.uol.com.br/ultnot/2011/08/01>.	
Acesso	em:	5	ago.	2011.	Adaptado.

Tomando	como	referência	a	notícia	acima,	elabore	um	
texto	analisando	como	o	aumento	do	consumo	de	auto-
móveis	afeta	a	circulação	e	o	modo	de	vida	nas	cidades.	
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216	 o	espaço	urbano	e	o	processo	de	urbanização

	 4.	(Uerj)	assentamento	precário	é	a	denominação	da	onu	para	as	comunidades	popularmente	conhecidas	no	brasil	
como	favelas.	são	espaços	simultaneamente	marcados	por	carências	urbanas	e	pelo	vigor	de	sua	vida	social.

Geografia dos assentamentos precários 

El Atlas de Le Monde Diplomatique II. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2006.

a	partir	da	análise	do	mapa,	 identifique	a	região	com	maior	população	absoluta	em	assentamentos	precários	e	a	
região	com	maior	população	relativa	nesses	assentamentos.	apresente	 também	duas	 justificativas	para	a	grande	
presença	de	espaços	de	urbanização	deficiente	em	ambas	as	regiões.	

	 5.	(Fuvest-SP)	as	figuras	abaixo	representam	um	espaço	hipotético	e	sua	transformação/produção	ao	longo	do	tempo.	
analise	a	sequência	apresentada,	destacando:
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a)	 o	processo	de	transformação	que	o	trabalho	social	imprime	na	natureza;

b)	 os	problemas	ambientais	decorrentes	desse	processo	de	produção	do	espaço.

1 2

3 4

5 6
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Testes de vestibulares

	 1.	(Unicamp-SP)	 A metrópole industrial do passado inte-

grava no espaço urbano diversos processos produtivos, 

ocorrendo uma concentração espacial das plantas de 

fábrica, da infraestrutura e dos trabalhadores. Na me-

trópole contemporânea predomina uma dispersão terri-

torial das atividades econômicas e da força de trabalho. 

Nesta, a produção fabril tende a se instalar na periferia 

ou nos arredores do perímetro urbano, enquanto as ati-

vidades associadas ao poder financeiro, político e econô-

mico concentram-se na área urbana mais adensada.

Adaptado	de:	MATOs,	Carlos	de.	redes,	nodos	e	cidades:	
transformação	da	metrópole	latino-americana.	in:	ribeirO,	
Luiz	Cesar	de	queiroz	(Org.).	Metrópoles:	entre	a	coesão	e	a	
fragmentação,	a	cooperação	e	o	conflito.	são	paulo:	perseu	

Abramo;	rio	de	Janeiro:	Fase,	2004.	157-196.

Como	principal	característica	da	metrópole	contempo-
rânea,	destaca-se:	

a)	 a	concentração	da	atividade	industrial	e	das	funções	
administrativas	das	empresas	no	mesmo	local.			

b)	 o	aumento	da	densidade	demográfica	nas	áreas	do	
antigo	centro	histórico	da	metrópole.

c)	 a	concentração	do	poder	decisório	da	administração	
pública	e	das	empresas	em	uma	única	área	da	me-
trópole.

d)	 a	diversificação	das	atividades	comerciais	e	de	servi-
ços	na	área	do	perímetro	urbano.			

	 2.	(UEM-PR)	 no	 contexto	 do	 espaço	 urbano,	 assinale	 o	
que	for	correto.	

01)	 A	rede	urbana	é	formada	pelo	sistema	de	cidades	
de	um	mesmo	país	ou	de	países	vizinhos	que	se	in-
terligam	por	meio	de	transportes	e	de	comunica-
ções,	através	dos	quais	ocorrem	os	fluxos	de	pes-
soas,	mercadorias,	informações	e	capitais.			

02)	 A	lei	do	parcelamento	do	solo	urbano	tem	como	
principal	atribuição	estabelecer	o	tamanho	míni-
mo	dos	lotes	urbanos,	o	que	acaba	determinando	
o	grau	de	adensamento	de	um	bairro	ou	zona	da	
cidade.			

04)	 por	processo	de	urbanização,	chama-se	a	trans-
formação	de	espaços	naturais	e	rurais	em	espa-
ços	urbanos,	concomitantemente	à	transferência	
de	população	do	campo	para	a	cidade	que,	quando	
acontece	em	larga	escala,	é	chamada	de	êxodo	
rural.			

08)	 segundo	a	Onu,	uma	aglomeração	urbana	é	um	
conjunto	de	cidades	conurbadas,	ou	seja,	interliga-
das	pela	expansão	periférica	da	malha	urbana	ou	
pela	integração	socioeconômica	comandada	pelo	
processo	de	industrialização	e	de	desenvolvimento	
das	demais	atividades	econômicas.			

16)	 Apesar	dos	avanços	tecnológicos	na	área	da	infor-
mática,	os	siGs	(sistema	de	informações	geográfi-
cas)	não	acompanharam	totalmente	esses	avan-
ços,	o	que	acarretou	a	baixa	eficácia	na	coleta,	no	
armazenamento	e	no	processamento	de	dados	
georreferenciados.	isso	tem	dificultado	a	elabora-

ção	de	plantas	e	de	mapas	e	tem	inviabilizado	ações	
e	estratégias	para	o	planejamento	urbano.			

	 3.	(UPE)	Leia	o	texto	seguinte:

A América Latina passou, no século XX, por uma série de 

transformações conduzidas sob um modelo econômico 

dominante, que produziu grandes mudanças demográfi-

cas e sociais. A riqueza gerada e os modestos avanços 

alcançados na luta contra a pobreza desde 1990 não têm 

significado uma redução relevante da enorme desigual-

dade. Amplos setores da população urbana vivem sub-

metidos a círculos viciosos de pobreza com cidades divi-

didas social e espacialmente, mesmo com as múltiplas 

oportunidades de desenvolvimento econômico e social 

que oferece a urbanização.

Onu,	2012.	
Fonte:	www.onuhabitat.org.	(Adaptado).

Com	base	no	texto	e	no	conhecimento	sobre	a	América	
Latina,	considere	as	afirmativas	a	seguir:

1.	 O	êxodo	migratório	do	campo	para	a	cidade	tem	per-
dido	força	na	maioria	dos	países	da	América	Latina.	
As	migrações	são	agora	mais	complexas	e	se	produ-
zem,	fundamentalmente,	entre	cidades.	Também	
são	relevantes	os	movimentos	entre	os	centros	das	
cidades	e	suas	periferias.

2.	 Atualmente,	a	evolução	demográfica	das	cidades	da	
América	Latina	é	oriunda	do	aumento	considerável	
da	taxa	de	natalidade.	Os	altos	índices	de	fecundida-
de,	em	muitos	países	dessa	região,	aumentam	con-
sideravelmente	o	crescimento	natural	e,	consequen-
temente,	a	segregação	social	e	espacial,	mecanismos	
que	tendem	a	reforçar-se	mutuamente.
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3.	 A	América	Latina	é	uma	região	pobre	em	fontes	re-
nováveis	de	água	doce.	por	essa	razão,	algumas	
áreas,	especialmente	zonas	áridas	e	semiáridas	da	
Venezuela,	América	Central	e	região	platina,	so-
frem	uma	escassez	estacional	que	é	acentuada	com	
baixas	precipitações	de	chuva,	fato	que	agrava,	nes-
ses	lugares,	os	círculos	viciosos	de	pobreza.

4.	 em	períodos	mais	recentes,	a	expansão	física	das	ci-
dades	da	América	Latina	e	o	seu	desenvolvimento	
econômico	têm	propiciado	o	aparecimento	de	novas	
expressões	urbanas	sobre	o	território	e	consolidado	
fenômenos,	como	as	conurbações,	as	áreas	metro-
politanas,	as	megarregiões	e	os	corredores	urbanos.	
essa	concentração	de	população	significa,	também,	
concentração	de	pobreza.

estão	COrreTAs	

a)	 1	e	3.

b)	 1	e	4.

c)	 2	e	4.

d)	 1,	2	e	3.

e)	 2,	3	e	4.

	 4.	(PUC-SP)	A cidade tem sido sempre o lugar da liberda-

de, um lugar de refúgio para os pobres e desenraizados. E 

para minorias de todos os tipos, que encontraram proteção 

na cidade […] A diversidade de origem é uma constante da 

população das cidades. A cidade tem sido com frequên-

cia o espaço da coexistência e da mestiçagem. Isso não 

foi produzido sem dor e dificuldades. Porém, tem gerado 

sempre consequências positivas para as áreas urbanas e 

para o desenvolvimento da cultura em geral. Sempre nas 

cidades essa diversidade tem sido maior que nas áreas ru-

rais e, maior nas grandes cidades do que nas pequenas. E 

tudo isso em todas as épocas, países e culturas.

CApeL,	Horacio.	Los	inmigrantes	en	la	ciudad.	Crecimiento	
económico,	innovación	y	conflicto	social	[Os	imigrantes	na	

cidade.	Crescimento	econômico,	inovação	e	conflito	social].	
Scripta Nova.	revista	electrónica	de	Geografía	y	Ciencias	
sociales.	barcelona:	universidad	de	barcelona,	n.	3,	1	de	
mayo	de	1997.	Disponível	em:	<http://www.ub.es/geocrit/

sn-3.htm>.	Acesso	em:	11	out.	2011,	tradução	nossa.

Considerando	o	texto,	é	correto	afirmar	que	

a)	 é	da	natureza	das	grandes	cidades	a	diversidade	cul-
tural	e	étnica,	visto	que	não	há	grandes	populações	
urbanas	homogêneas,	já	que	as	cidades,	em	razão	
de	suas	múltiplas	atividades	e	possibilidades,	têm	
um	poder	de	atração	bastante	abrangente.

b)	 grandes	cidades,	quanto	mais	desenvolvidas,	notabi-
lizam-se	por	terem	populações	homogêneas	do	
ponto	de	vista	étnico	e	cultural,	isso	porque	há	difi-
culdades	para	o	desenvolvimento,	quando	se	depende	
de	relações	entre	pessoas	muito	diferentes.

c)	 a	generosidade	na	recepção	de	imigrantes	é	uma	
condição	que	as	cidades	modernas	perderam,	na	
europa,	e	também	no	brasil,	em	vista	dos	encargos	
que	os	imigrantes	impõem,	sem	retorno	econômico	
equivalente.

d)	 as	inevitáveis	dificuldades	de	convivência	nas	cida-
des	entre	os	imigrantes	e	os	nativos	agravam-se	
quando	a	imigração	é	estrangeira,	pois	se	nacional	
ela	é	recebida	sem	preconceitos,	como	ocorre	na	
metrópole	de	são	paulo.

e)	 o	fenômeno	migratório	gerou	nas	cidades	moder-
nas	muita	riqueza	econômica	e	cultural,	mas	atual-
mente	isso	não	mais	ocorre,	pois	a	fase	original	de	
povoamento	das	grandes	cidades	já	foi	completada	
e	atualmente	elas	não	comportam	novos	contin-
gentes	populacionais.

	 5.	(FGV-SP)

A urbanização – o aumento da parcela urbana na po-

pulação total – é inevitável e pode ser positiva. A atual 

concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a 

ruptura social nas cidades compõem, de fato, um qua-

dro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial 

conseguiu atingir um crescimento econômico significati-

vo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, 

mas também representam a melhor oportunidade de se 

escapar dela.

situação	da	população	Mundial	2007:	desencadeando	o	
potencial	de	crescimento	urbano.	Fundo	de	população	das	

nações	unidas	(unFpA),	2007.	p.	1.

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 uma	 afirmação	
coerente	com	os	argumentos	do	texto:	

a)	 no	 mundo	 contemporâneo,	 os	 governos	 devem	
substituir	políticas	públicas	voltadas	ao	meio	rural	
por	políticas	destinadas	ao	meio	urbano.

b)	 A	urbanização	só	terá	efeitos	positivos	nas	econo-
mias	mais	pobres	se	for	controlada	pelos	governos,	
por	meio	de	políticas	de	restrição	ao	êxodo	rural.

c)	 A	concentração	populacional	em	grandes	cidades	é	
uma	das	principais	causas	da	disseminação	da	po-
breza	nas	sociedades	contemporâneas.

d)	 nos	países	mais	pobres,	o	processo	de	urbanização	
é	responsável	pelo	aprofundamento	do	ciclo	vicioso	
da	exclusão	econômica	e	social.

e)	 Os	benefícios	da	urbanização	não	são	automáticos,	
pois	há	necessidade	da	contribuição	das	políticas	pú-
blicas	para	que	eles	se	realizem.

	 6.	(UFSCar-SP)	Com	a	acelerada	urbanização	da	huma-
nidade	e	o	advento	de	gigantescas	aglomerações	urba-
nas,	os	especialistas	no	tema	e	as	organizações	inter-
nacionais	logo	criaram	novos	conceitos	para	dar	conta	
dessas	realidades.	Dentre	eles,	existem	os	conceitos	de	
“megalópole”,	 “megacidade”	e	“cidade	global”.	A	res-
peito	desses	conceitos,	seria	correto	afirmar	que:

i.	 Megalópole	é	uma	gigantesca	aglomeração	urbana,	
com	 mais	 de	 10	 milhões	 de	 habitantes	 e	 onde	 há	
conurbação	de	inúmeras	cidades	vizinhas.

ii.	 Cidade	global	é	uma	imensa	área	urbana	com	uma	
população	de,	no	mínimo,	10	milhões	de	habitantes.

iii.	Megacidade	é	uma	gigantesca	aglomeração	urbana	
com,	no	mínimo,	10	milhões	de	habitantes.

iV.	Megalópole	 é	 uma	 região	 superurbanizada	 onde,	
numa	pequena	extensão	de	um	território	nacional,	
se	concentram	várias	cidades	milionárias,	que	pos-
suem	uma	vida	econômica	bastante	interligada.

são	verdadeiras	as	afirmativas:

a)	 i	e	ii.

b)	 ii	e	iii.

c)	 iii	e	iV.

d)	 i	e	iV.

e)	 ii	e	iV.
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	 7.	(UFF-RJ)	O	espaço	geográfico	en-
contra-se	 organizado	 por	 meio	
de	 redes,	 que	 estabelecem	 nexos	
entre	lugares	mais	ou	menos	dis-
tantes	 entre	 si,	 sobrepondo-se	 ao	
padrão	da	continuidade	territorial.

Os	 respectivos	 esquemas	 de	 tipos	
de	 rede	 apresentados	 enfatizam,	
mais	 diretamente,	 a	 seguinte	 ca-
racterística	 da	 organização	 espa-
cial:	

a)	 hierarquia	entre	lugares.

b)	 desigualdade	entre	classes.

c)	 diferença	entre	escalas.	

d)	 isolamento	entre	regiões.

e)	 concorrência	entre	produtores.

	 8.	(Ulbra-RS)		Conforme	o	gráfico	abaixo,	assinale	a	alter-
nativa	com	a(s)	afirmativa(s)	correta(s)	sobre	o	grau	de	
urbanização	segundo	as	grandes	regiões	brasileiras.

Grau de urbanização, segundo as Grandes Regiões
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991/2010.

		 i.	Todas	as	regiões	do	território	brasileiro	apresenta-
ram	 aumento	 do	 grau	 de	 urbanização	 em	 relação	
aos	períodos	demonstrados.

	ii.	O	 incremento	 do	 grau	 de	 urbanização	 foi	 causado	
pelo	crescimento	vegetativo	nas	áreas	urbanas	além	
das	migrações	com	destino	urbano.

iii.	As	regiões	norte	e	nordeste	são	as	menos	urbani-
zadas,	com	pouco	mais	de	25%	de	suas	populações	
vivendo	em	áreas	rurais	no	ano	de	2010.	

a)	 i.

b)	 i	e	ii.

c)	 ii.

d)	 iii.

e)	 i,	ii	e	iii.

	 9.	(Unicamp-SP)

O Brasil experimentou, na segunda metade do século 20, 

uma das mais rápidas transições urbanas da história mun-

dial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola 

em um país urbano e metropolitano, no qual grande parte 

da população passou a morar em cidades grandes. Hoje, 

quase dois quintos da população total residem em uma ci-

dade de pelo menos um milhão de habitantes.

Adaptado	de:	MArTine,	George;	MCGrAnAHAn,	Gordon.	A	
transição	urbana	brasileira:	trajetória,	dificuldades	e	lições	

aprendidas.	in:	bAeninGer,	rosana	(Org.).	População e 

cidades:	subsídios	para	o	planejamento	e	para	as	políticas	
sociais.	Campinas:	nepo/brasília:	unFpA,	2010.	p.	11.

Considerando	 o	 trecho	 acima,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.	

a)	 A	partir	de	1930,	a	ocupação	das	fronteiras	agrícolas	
(na	Amazônia,	no	Centro-Oeste,	no	paraná)	foi	o	fator	
gerador	de	deslocamentos	de	população	no	brasil.	

b)	 uma	das	características	mais	marcantes	da	urbani-
zação	no	período	1930-1980	foi	a	distribuição	da	po-
pulação	urbana	em	cidades	de	diferentes	tamanhos,	
em	especial	nas	cidades	médias.			

c)	 Os	últimos	censos	têm	mostrado	que	as	grandes	ci-
dades	(mais	de	500	mil	habitantes)	têm	tido	cresci-
mento	relativo	mais	acelerado	em	comparação	com	
as	médias	e	as	pequenas.	

d)	 Com	a	crise	de	1929,	o	brasil	voltou-se	para	o	desen-
volvimento	do	mercado	interno	através	de	uma	in-
dustrialização	por	substituição	de	importações,	o	
que	demandou	mão	de	obra	urbana	numerosa.	

Fonte: CORRÊA, R. Esquemas (Geo)gráficos. Textos Nepec, n. 4, Rio de Janeiro: Uerj, 2010. p. 14 e 23.
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10.	(Cesgranrio-RJ)

Considerando	o	gráfico	ao	lado	
e	 o	 contexto	 social,	 político	 e	
econômico	e	suas	repercussões	
na	organização	do	espaço	bra-
sileiro,	a	partir	de	1950,	analise	
as	afirmações	a	seguir.

		i.	As	transformações	ocorridas	
na	 estrutura	 urbana	 brasi-
leira	 foram	 resultado	 de	 um	
rápido	crescimento	da	indus-
trialização	que	caracterizou	o	
país	 na	 segunda	 metade	 do	
século	XX.

	ii.	Os	 problemas	 decorrentes	
da	urbanização	 tendem	a	se	
agravar	de	acordo	com	a	pre-
visão	do	gráfico,	e	se	tornam	
urgentes	políticas	de	planejamento	urbano	e	investi-
mentos	em	infraestrutura	urbana.

iii.	A	tendência,	no	caso	brasileiro,	é	de	que	essa	pre-
visão	não	se	realize,	já	que	os	investimentos	e	o	fi-
nanciamento	de	melhorias	na	área	rural	 têm	sido	
ação	comum	nos	últimos	governos.

	iV.	A	estimativa	apresentada	não	considerou	o	retorno	
de	grande	parte	da	população	urbana	para	o	campo,	
em	virtude	de	problemas	decorrentes	da	urbaniza-
ção,	tais	como	violência	e	desemprego.

estão	corretas	ApenAs	as	afirmações:	

a)	 i	e	ii.

b)	 i	e	iV.

c)	 ii	e	iii.

d)	 ii	e	iV.

e)	 iii	e	iV.

11.	(FGV-RJ)	Observe	o	gráfico:

Grau de urbanização, segundo as Grandes Regiões – 1991/2010
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 

populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_bras

sobre	os	fatores	relacionados	ao	processo	de	urbanização	
nas	regiões	brasileiras,	assinale	a	alternativa	correta:	

a)	 A	urbanização	é	mais	lenta	nas	regiões	onde	predo-
mina	a	agricultura	de	alta	intensidade	técnica.	

b)	 na	região	norte,	o	processo	de	urbanização	é	a	prin-
cipal	causa	do	desmatamento.

c)	 na	região	Centro-Oeste,	a	urbanização	é	alimentada	
pelo	êxodo	rural	resultante	da	crise	do	setor	agrícola.

d)	 no	sudeste,	o	elevado	grau	de	urbanização	é	um	re-
flexo	da	baixa	produtividade	do	setor	agrícola.	

e)	 no	sul,	a	urbanização	foi	impulsionada	pela	concen-
tração	da	propriedade	fundiária	e	pela	modernização	
técnica	da	agricultura.

12.	(UFG-GO)	Considere	a	tabela	a	seguir.

NúmeRo de muNicípios Nos ceNsos demoGRáficos, 
seGuNdo as GRaNdes ReGiões BRasileiRas

1980 2010

Região Norte 203 449

Região Nordeste 1375 1794

Região Sudeste 1410 1668

Região Sul 719 1188

Região Centro-Oeste 284 466

BRASIL 3991 5565

BRASIL. IBGE. Censo de 2010.

De	acordo	com	a	tabela,	no	que	se	refere	à	dinâmica	
de	criação	de	municípios,	no	período	de	1980	a	2010,	
constata-se	que	o:	

a)	 acréscimo	de	182	municípios	à	região	Centro-Oeste	
se	explica	pela	expansão	econômica	resultante	das	
estratégias	do	chamado	“milagre	brasileiro”.

b)	 aumento,	na	região	norte,	de	aproximadamente	
121%	no	número	de	municípios	é	resultante	da	forte	
corrente	migratória	e	do	fluxo	de	capitais	multinacio-
nais	para	a	região.

c)	 número	de	municípios,	na	região	sudeste,	em	2010,	
correspondia	a,	aproximadamente,	30%	do	total	dos	
municípios	brasileiros,	resultante	da	concentração	
espacial	das	atividades	econômicas	e	populacionais.

d)	 aumento	absoluto	de	469	municípios,	na	região	sul,	
está	relacionado	ao	desenvolvimento	da	fronteira	
agrícola	e	à	divisão	territorial	dos	estados.

urbanização no Brasil
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e)	 menor	aumento	absoluto	no	número	de	municípios,	
apresentado	pela	região	nordeste,	é	motivado	pelo	
esvaziamento	demográfico	decorrente	de	fluxos	mi-
gratórios	em	direção	às	demais	regiões	brasileiras.

13.	(UFRGS)	Com	relação	ao	recente	processo	de	urbani-
zação	brasileiro,	é	correto	afirmar	que:	

a)	 o	fenômeno	urbano,	no	brasil,	caracteriza-se	pelo	
crescimento	homogêneo	das	aglomerações	urba-
nas,	sobretudo	pelo	aumento	da	produção	industrial.

b)	 o	maior	controle	por	parte	do	estado	brasileiro	con-
tribui	para	a	diminuição	do	crescimento	das	grandes	
cidades	brasileiras.

c)	 o	aumento	da	participação	das	cidades	médias,	na	
economia	nacional,	favorece	a	desconcentração	da	
riqueza	dos	grandes	centros	urbanos	do	brasil.

d)	 a	aceleração	do	movimento	migratório	para	as	grandes	
metrópoles	nacionais	é	impulsionada	pelo	crescimen-
to	industrial	e	pelas	melhorias	na	qualidade	de	vida.

e)	 o	aumento	de	organizações	criminosas	com	poder	pa-
ralelo	ao	estado	dificulta	o	crescimento	das	médias	
cidades	e	a	implementação	de	políticas	habitacionais.

14.	(Uerj)	Artigo 25, parágrafo 3o – Os Estados poderão, me-
diante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções pú-
blicas de interesse comum.

Constituição	da	república	Federativa	do	brasil
Disponível	em:	<www.planalto.gov.br>.

O	 brasil	 possui	 atualmente	 três	 regiões	 integradas	
de	Desenvolvimento	−	ride,	um	tipo	especial	de	região	
metropolitana	que	só	pode	ser	 instituída	por	 legisla-
ção	 federal.	 esta	 característica	 é	 explicada	 pelo	 fato	
de	a	integração	decorrente	das	ride	estar	associada	a:	

a)	 unidades	estaduais	diferentes.

b)	 áreas	de	fronteira	internacional.

c)	 espaços	de	preservação	ambiental.

d)	 complexos	industriais	estratégicos.

15.	(UnB-DF)	Até 1970, a região metropolitana de São Paulo 
foi a “Pasárgada” brasileira: ali se instalaram as princi-
pais indústrias, com os melhores empregos. Com a crise 
de 1980 e a interrupção do ciclo de expansão econômica 
do país, ocorreu uma reestruturação do mercado de tra-
balho, e o mapa migratório brasileiro começou a apontar 
para novas direções.

Adaptado	de:	JuTTeL,	L.	p.	rotas	migratórias:	norte	e	
Centro-Oeste,	novos	polos	de	migração.	Ciência e Cultura,		

v.	59,	n.	4,	2007.	

Com	relação	ao	assunto	tratado	no	texto	acima,	julgue	
os	itens	subsequentes.

a)	 Verifica-se,	na	reestruturação	da	rede	urbana	brasi-
leira,	motivada	por	fluxos	migratórios,	o	crescimento	
de	cidades	de	porte	médio	que	aumentam	seu	raio	de	
influência.

b)	 Apesar	de	ter	representado,	no	passado,	um	estímu-
lo	à	interiorização	da	população	brasileira,	o	Distrito	

Federal	chegou	ao	século	XXi	sem	que	tivesse	sido	
consolidada	uma	região	metropolitana	na	região	
Centro-Oeste.

c)	 O	fluxo	de	sulistas	em	direção	à	região	norte,	em	
consonância	com	o	avanço	da	fronteira	agrícola,	con-
tribuiu	para	o	crescimento	da	população	no	campo	e,	
ao	mesmo	tempo,	retardou	o	processo	de	urbaniza-
ção	da	região.

d)	 em	1973,	a	crise	do	petróleo,	em	decorrência	de	mais	
um	conflito	árabe-israelense,	interferiu	no	ritmo	do	
denominado	milagre	brasileiro,	o	que	abriu	espaço	a	
ação	oposicionista	mais	contundente.

e)	 entre	as	novas	rotas	de	fluxo	populacional,	inclui-se	
a	chamada	migração	de	retorno,	caracterizada	pela	
saída	dos	centros	urbanos	e	volta	ao	campo.	

16.	(UFU-MG)	O	 índice	de	urbanização	no	brasil	é	muito	
elevado,	cerca	de	80%	de	toda	a	população	reside	em	
ambientes	urbanos.	A	cidade	tornou-se	palco	das	dife-
renças	sociais,	onde	uma	parte	das	áreas	periféricas	
(aquelas	que	não	são	ocupadas	pelos	condomínios	ho-
rizontais	fechados,	por	exemplo)	sofre	com	a	falta	de	
infraestrutura	e	serviços	básicos.	não	bastando	 isso,	
a	 ocupação	 de	 áreas	 irregulares	 coloca	 a	 população	
de	baixo	poder	aquisitivo	em	uma	efetiva	situação	de	
risco,	tornando-a	vulnerável	a	situações	de	desastres,	
como	a	que	aconteceu	no	morro	do	bumba,	em	niterói,	
no	rio	de	Janeiro,	no	início	do	mês	de	abril	de	2010.

sobre	esse	assunto,	analise	as	alternativas	a	seguir	e	
assinale	a	inCOrreTA.	

a)	 A	expansão	urbana	baseia-se	em	dois	tipos	princi-
pais	de	ocupação	habitacional:	os	loteamentos	re-
gulares,	com	projeto	aprovado	pelas	administra-
ções	 municipais,	 e	 as	 ocupações	 irregulares	
(invasões)	 de	 terrenos	 privados	 e	 públicos.	 As	
ocupações	irregulares	têm	ocorrido	especialmente	
nas	encostas	de	grande	declividade,	com	a	implan-
tação	de	arruamento	precário,	sem	proteção	e	mo-
radias	precárias.

b)	 A	segunda	metade	do	século	XX	marcou	a	aceleração	
do	processo	de	urbanização	no	brasil	e,	entre	as	con-
sequências	deste	processo,	destacam-se	a	forma-
ção	de	regiões	metropolitanas,	a	verticalização	e	
adensamento	das	áreas	já	urbanizadas	e	a	expansão	
urbana	para	as	áreas	periféricas.

c)	 Os	processos	de	expansão	urbana,	periferização	e	
periurbanização	têm	fortes	impactos	socioambien-
tais,	dentre	eles:	o	aumento	das	jornadas	entre	o	
centro	e	as	áreas	periféricas,	ocasionando	o	aumen-
to	do	trânsito	e	da	poluição	do	ar;	a	ausência	de	sa-
neamento	básico	e	um	forte	processo	de	desmata-
mento	e	degradação	ambiental.

d)	 A	ocupação	e	a	expansão	das	periferias	urbanas	são	
estimuladas	pela	retenção	especulativa	de	terrenos	
em	áreas	mais	bem	localizadas,	cujo	acesso	é	para	
todos,	devido	ao	alto	valor	a	ser	pago	pelas	infraes-
truturas	instaladas.	no	processo	de	segregação	es-
pacial,	o	solo	urbano	torna-se	uma	mercadoria	dis-
putada	por	diferentes	agentes	sociais	e	econômicos	
urbanos,	que	utilizam	de	estratégias	mercantis	para	
valorizar	todas	as	áreas	do	espaço	urbano.
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17.	(IFBA)	As desigualdades sociais se materializam na pai-

sagem urbana. Quanto maiores as disparidades entre os 

grupos e as classes sociais, maiores as desigualdades de 

moradia, de acesso aos serviços públicos e de qualidade 

de vida, e maior a segregação espacial.

MOreirA,	João	Carlos;	sene,	eustáquio	de.	Geografia para 

o ensino médio: Geografia	Geral	e	do	brasil.	são	paulo:	
scipione,	2002. p.	184.

Conforme	o	texto	e	os	conhecimentos	sobre	urbaniza-
ção,	a	afirmação	correta	é:	

a)	 Há	uma	proliferação	de	condomínios	fechados,	prin-
cipalmente	nas	grandes	cidades,	devido	ao	medo	da	
violência	urbana,	reduzindo	deste	modo	a	segrega-
ção	socioespacial.

b)	 O	fenômeno	da	multiplicação	dos	condomínios	fecha-
dos,	que	está	ocorrendo	principalmente	nas	grandes	
cidades	brasileiras,	acentua	a	exclusão	social	e	reduz	
os	espaços	públicos,	visto	que	propicia	o	aumento	dos	
espaços	privados	e	de	circulação	restrita.

c)	 As	favelas	que	se	formam	nas	grandes	cidades	estão	
diretamente	relacionadas	ao	baixo	poder	socioeco-
nômico	dos	seus	habitantes.	no	entanto,	estes	aglo-
merados	urbanos	demonstram	um	crescimento	or-
denado	das	cidades.

d)	 As	metrópoles	brasileiras	sempre	possuem	condi-
ções	de	absorver	o	contingente	populacional	prove-
niente	do	êxodo	rural,	uma	vez	que	ações	de	planeja-
mento	do	estado	encontram	soluções	que	garantem	
o	direito	à	moradia	e	à	preservação	ambiental.

e)	 O	Movimento	dos	Trabalhadores	sem	Teto	(MTsT)	no	
brasil	ocorre	através	da	ocupação	a	prédios	ou	espa-
ços	abandonados,	públicos	ou	privados,	sobretudo	
em	áreas	rurais,	evidenciando	deste	modo	o	proble-
ma	habitacional.

18.	(Udesc)	O	Censo	de	2010	revelou	aspectos	importantes	
da	moradia	da	população	de	baixa	renda	no	brasil.	se-
gundo	o	instituto	brasileiro	de	Geografia	e	estatística	
(ibGe),	aglomerados	subnormais	são	aqueles	conhe-
cidos	 popularmente	 como	 “favelas,	 invasões,	 grotas,	
baixadas,	 comunidades,	 vilas,	 ressacas,	 mocambos,	
palafitas,	entre	outros”.	Analise	as	proposições	sobre	
os	aglomerados	subnormais.

		i.	A	maior	parte	dos	aglomerados	subnormais	locali-
za-se	nas	regiões	metropolitanas.

	ii.	Os	 aglomerados	 subnormais	 frequentemente	 ocu-
pam	 áreas	 menos	 propícias	 à	 urbanização,	 como	
encostas	íngremes	no	rio	de	Janeiro,	áreas	de	praia	
em	Fortaleza,	vales	profundos	em	Maceió	(localmen-
te	conhecidos	como	grotas),	baixadas	em	Macapá	e	
manguezais	em	Cubatão.

iii.	existem	muitos	aglomerados	subnormais	na	região	
sudeste.

	iV.	A	maioria	dos	aglomerados	subnormais,	entretan-
to,	possui	rede	elétrica	e	de	água.

		V.	A	 população	 que	 mora	 nos	 aglomerados	 subnor-
mais	é	considerada	de	classe	média.

Assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 somente	as	afirmativas	i,	ii	e	V	são	verdadeiras.

b)	 somente	as	afirmativas	i	e	V	são	verdadeiras.

c)	 somente	as	afirmativas	i,	ii,	iii	e	iV	são	verdadeiras.

d)	 somente	as	afirmativas	iii	e	iV	são	verdadeiras.

e)	 Todas	as	afirmativas	são	verdadeiras.

19.	(UFTM-MG)	Observe	a	charge.

O	estatuto	da	Cidade,	lei	federal	de	2001,	é	um	marco	
importante	na	trajetória	da	reforma	urbana	no	brasil.	
Após	dez	anos,	o	estatuto	procura	conter	a	expansão	
física	desordenada	do	espaço	urbano	brasileiro.	sobre	
esse	documento,	pode-se	afirmar	que:	

a)	 cria	uma	série	de	instrumentos	de	intervenção	dos	
governos	das	capitais	regionais	nas	pequenas	e	mé-
dias	cidades	vizinhas.

b)	 permite	às	associações	de	moradores	e	aos	repre-
sentantes	da	comunidade	protestarem	nas	audiên-
cias	públicas.

c)	 garante	acesso	à	educação,	energia	elétrica,	saúde,	
cultura	e	segurança	aos	moradores	que	sejam	de	
classe	desfavorecida.

d)	 expropria	dos	proprietários	legais	os	terrenos	que	es-
tão	localizados	em	áreas	dotadas	de	infraestrutura.

e)	 regulariza	a	situação	fundiária	de	moradores	que	ha-
bitam	áreas	de	patrimônio	histórico	e	cultural.

20.	(UFG-GO)	Leia	o	texto	a	seguir.

A urbanização vertiginosa, coincidindo com o fim do período 

de acelerada expansão da economia brasileira, introduziu 

no território das cidades um novo e dramático significado: 

mais do que evocar progresso ou desenvolvimento, elas 

passam a retratar – e reproduzir – de forma paradigmática 

as injustiças e desigualdades da sociedade.

brAsiL.	Estatuto da cidade.	brasília:	
Câmara	dos	Deputados,	2001.	p.	23-25.

As	contradições	apontadas	no	 texto	são	confirmadas	
pelo	Censo	Demográfico	de	2010,	 indicando	que	84%	
da	 população	 mora	 nas	 cidades.	 essas	 contradições	
podem	ser	reduzidas	com	a	adoção	de	um	mecanismo	
que	 torne	mais	eficaz	a	ocupação	do	espaço	urbano.	
Trata-se	do	seguinte	instrumento:	

a)	 adoção	de	um	sistema	de	arrecadação	municipal	ba-
seado	no	aumento	progressivo	do	imposto	territorial	
urbano.

b)	 implementação	do	planejamento	urbano	por	meio	de	
planos	diretores	e	zoneamento	que	regulem	o	espa-
ço	construído.
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c)	 criação	de	condições	que	permitam	às	empresas	am-
pliar	seus	negócios	e	possibilitar	a	abertura	de	vagas	
no	mercado	de	trabalho.

d)	 contenção	do	crescimento	demográfico,	criando	al-
ternativas	para	a	população	migrante	retornar	a	
seus	locais	de	origem.

e)	 estabelecimento	de	restrições	à	expansão	urbana	como	
forma	de	conter	a	crescente	especulação	imobiliária.

21.	(UEM-PR)	sobre	o	espaço	urbano,	assinale	a(s)	alter-
nativa(s)	correta(s).

01)		O	estatuto	da	Cidade	fornece	as	principais	diretrizes	
a	serem	aplicadas	nos	municípios,	por	exemplo:	re-
gularização	da	posse	dos	terrenos	e	construções,	
sobretudo	em	áreas	de	baixa	renda	onde	ocorreu	
ocupação	irregular;	organização	das	relações	entre	
a	cidade	e	o	campo;	garantia	de	preservação	e	de	
recuperação	ambiental,	entre	outros.

02)		O	plano	Diretor	corresponde	ao	conjunto	de	leis	que	
estabelece	as	diretrizes	para	o	desenvolvimento	so-
cioeconômico	e	preservação	ambiental,	 regula-
mentando	o	uso	e	a	ocupação	do	território	munici-
pal,	especialmente	o	solo	urbano.

04)		A	rede	urbana	é	formada	pelo	sistema	de	cidades	de	
um	mesmo	país	ou	de	países	vizinhos	que	se	interli-
gam	por	meio	de	transportes	e	de	comunicações,	
através	dos	quais	ocorrem	os	fluxos	de	pessoas,	
mercadorias,	informações	e	capitais.

08)		O	plano	Diretor	é	obrigatório	para	municípios	que:	te-
nham	mais	de	20	mil	habitantes;	integrem	regiões	me-
tropolitanas	e	aglomerações	urbanas;	integrem	áreas	
de	especial	interesse	turístico;	e	insiram-se	na	área	de	
influência	de	empreendimentos	com	significativo	im-
pacto	ambiental	de	âmbito	regional	ou	nacional.

16)		Cortiço	são	terrenos	disponíveis	nos	interstícios	da	ci-
dade,	muitas	vezes,	em	áreas	inadequadas	para	cons-
trução,	como	morros	e	margens	de	rios	e	de	córregos.

22.	(Uece)	A	tradição	nos	estudos	de	geografia	urbana	no	
brasil	privilegiou	a	análise	das	áreas	metropolitanas	e	
o	crescimento	das	grandes	cidades.	recentemente,	ob-
serva-se	um	crescente	interesse	pela	compreensão	das	
cidades	médias	e	suas	articulações	no	contexto	regio-
nal	e	nacional.	Assinale	o	correto.

a)	 no	contexto	da	rede	urbana,	as	cidades	médias	cons-
tituem-se	como	nós	articuladores	entre	as	peque-
nas	cidades	e	seus	distritos.

b)	 As	cidades	médias	estão	vinculadas,	apenas,	ao	
adensamento	populacional	uma	vez	que,	na	nova	
hierarquia	urbana,	o	tamanho	da	população	é	mais	
importante	que	a	posição	da	cidade.

c)	 As	cidades	médias	são	centros	que	oferecem	bens	e	
serviços	com	certo	grau	de	especialização	para	o	
contexto	regional	em	que	estão	localizados.

d)	 As	cidades	médias	se	caracterizam	pela	presença	de	
inúmeros	problemas	ambientais,	o	que	não	ocorre	
com	os	centros	metropolitanos.

23.	(Fuvest-SP)	 A	 recente	 urbanização	 brasileira	 tem	 ca-
racterísticas	parcialmente	representadas	nas	situações	

i	e	 ii	dos	esquemas.	Considerando	essas	situações,	é	
correto	afirmar	que,	entre	outros	processos,

a)	 i	representa	a	involução	urbana	de	uma	metrópole	
regional.

b)	 i	representa	a	perda	demográfica	relativa	da	cidade	
central	de	uma	região	Metropolitana.

c)	 ii	representa	o	desmembramento	territorial	e	cria-
ção	de	novos	municípios.

d)	 ii	representa	a	formação	de	uma	região	metropolita-
na,	a	partir	do	fenômeno	da	conurbação.

e)	 ii	representa	a	fusão	político-administrativa	de	mu-
nicípios	vizinhos.
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24.	(Unirio-RJ)	A rede urbana não é "inocente", no sentido 

de ser um "simples" conjunto de cidades ligadas entre si 

por fluxos de pessoas, bens e informações, como se isso 

fosse coisa de menor importância ou não tivesse a ver 

com os mecanismos de exploração econômica e exercício 

do poder existentes em nossas sociedades.

LOpes,	de	souza,	Marcelo.	in:	ABC do desenvolvimento urbano.

Com	relação	ao	texto	acima,	é	correto	afirmar	que:

a)	 o	campo	é	a	área	do	território	nacional	que	escapa	da	
rede	de	poder	econômico	e	político	exercido	pelas	
cidades.

b)	 as	cidades	se	apresentam,	ao	longo	da	rede	urbana,	
como	suportes	de	disseminação	de	ideias,	das	cida-
des	menores	para	as	maiores.

c)	 uma	metrópole	nacional,	a	exemplo	de	são	paulo,	con-
centra	as	sedes	das	grandes	empresas	e,	tendo	como	
suporte	a	rede	urbana,	exerce	a	gestão	do	território.

d)	os	centros	locais	funcionam	como	centros	de	distri-
buição	de	bens	e	serviços	e	acumulam	capital	origi-
nários	dos	centros	regionais	da	rede	urbana	ao	qual	
estão	inseridos.

e)	 o	campo	funciona	como	suporte	de	disseminação	de	
bens	e	ideais,	até	chegar	à	cidade.
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p	 como	estudaremos	nesta	unidade,	atualmente	a	produção	de	alimentos	é	obtida	em	condições	muito	diversas	pelas	regiões	
agrícolas	do	planeta.	Na	foto,	produção	de	pimenta	no	sudoeste	da	França,	em	2012.	essa	propriedade	pratica	a	agricultura	
orgânica,	sem	inseticidas	ou	adubos	químicos.	há	regiões	onde	predomina	a	agricultura	de	subsistência.	em	outras,	o	cultivo	
de	cereais,	frutas,	legumes	e	verduras	é	obtido	com	tecnologia	moderna,	que	reduz	bastante	a	dependência	da	agricultura	em	
relação	às	estações	do	ano,	fertilidade	dos	solos,	quantidade	de	chuvas	e	outros	fatores.

Gaizka Iroz/Agência France-Presse
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capítulo

Organização da  
produção agropecuária11

O campo e a cidade são realidades históricas em transformação 

tanto em si próprias quanto em suas inter-relações. 

Raymond Williams (1921-1988), escritor britânico.

A atual configuração espacial das atividades agropecuárias e da zona rural é re-
sultado da ação da sociedade sobre a natureza ao longo da História, o que ocorreu de 
modo muito desigual entre os diversos países e regiões do planeta.

Há países, como a França, e regiões, como o Oeste Paulista, onde é utilizada tec-
nologia de ponta na produção agrícola; em outros, como vários países da África Sub-
saariana e áreas do Sertão nordestino, ainda se pratica agricultura de subsistência, com 
técnicas rudimentares de produção.

As condições socioeconômicas, os aspectos físicos e ambientais, os diferentes 
hábitos alimentares, o nível de desenvolvimento tecnológico, a estrutura legal, o desti-
no da produção, o modelo de política agrária, os índices de produtividade, entre outros 
fatores, determinam a configuração socioespacial e a sustentabilidade ambiental das 
atividades agropecuárias.

∏	 a	modernização	das	técnicas	agrí-
colas	 aumenta	 a	 produtividade,	
altera	a	organização	do	trabalho	e	
amplia	a	relação	das	atividades	pri-
márias	com	a	indústria	e	os	servi-
ços.	Nas	fotos,	pequeno	agricultor	
na	sua	plantação	de	batata-doce	na	
comunidade	 Quilombola	 de	 são	
Miguel,	 em	 restinga	 seca	 (rs),	
em	2011,	e	máquinas	trabalhando	
no	cultivo	de	soja	em	palotina	(pr),	
em	2013.
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Nas atividades agropecuárias, tanto a diversidade quanto a alteração das relações 

de trabalho com a natureza são resultado da existência de diferentes sistemas de pro-

dução. Para compreender essas diferenças, vamos procurar elucidar algumas questões 

ao longo deste capítulo: Qual é a diferença entre agricultura e pecuária intensiva e ex-

tensiva? De que forma estão estruturadas a  agricultura familiar e empresarial no Brasil 

e no mundo? O que foi a Revolução Verde e quais as perspectivas da bio tecnologia, dos 

transgênicos e da agricultura orgânica atualmente?

p	 em	meados	do	século	XX,	no	Brasil,	morar	na	zona	rural	era	sinônimo	de	estar	isolado	dos	
acontecimentos	do	país	e	do	mundo,	pois	as	notícias	demoravam	para	chegar.	com	o	avanço	
nas	telecomunicações,	esse	isolamento	vem	diminuindo	cada	vez	mais,	mesmo	em	proprie-
dades	pequenas,	cuja	produção	é	voltada	para	a	subsistência.	Nas	fotos,	propriedades	rurais	
em	ibitinga	(sp),	em	1911,	e	em	capitão	leônidas	Marques	(pr),	em	2012.
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Os	sisteMas	de	prOduçãO	agrícOla

Considerar a produção 
agrícola como um sistema en-
volve a análise de suas dimen-
sões naturais ( fertilidade do 
solo, topografia, dis po ni bi li da de 
de água) e socioeconômicas 
(desenvolvimento tecnológico, 
grau de capitalização, estrutu-

ra fundiária, relações de tra-
balho). Dada a diversidade de 
modos de vida e de produção, 
das leis trabalhistas e ambien-
tais, das condições econômicas 
e da oferta de crédito, além de 
outros fatores, as condições da 
produção agrícola mundial são 
muito heterogêneas. Porém, al-
guns aspectos são comuns a 
todos os sistemas que veremos 
a seguir. Por exemplo, a susten-
tabilidade dos sistemas agríco-
las é essencial para o desenvol-
vimento do espaço rural tanto 
em regiões ricas quanto em regiões pobres. 

Os sistemas agrícolas e a produção pecuária po-
dem ser classificados como intensivos ou extensivos, 
de acordo com o grau de capitalização e o índice de 
produtividade, decorrentes do uso de insumos, maqui-
naria e tecnologia de ponta. É importante destacar que 
essa classificação independe do tamanho da área de 
cultivo ou de criação.

As propriedades que, por meio da utilização de 
modernas técnicas de preparo do solo, cultivo e co-
lheita (uso de fertilizantes, inseticidas, sistemas de 
irrigação e mecanização), apresentam elevados índi-
ces de produtividade praticam a agricultura intensi-

va. Já as propriedades que praticam a agricultura 

extensiva são as que não dispõem de capitais para 
investir e utilizam técnicas rudimentares, obtendo 
baixos índices de produtividade.

Na pecuária, o rendimento é avaliado pelo nú-
mero de cabeças por hectare. Quanto maior a densi-
dade de cabeças, independentemente de o gado estar 
solto ou confinado, maior é a necessidade de ração, de 
pastos cultivados e de assistência médica veterinária. 
Com isso, há aumento da produtividade e do rendi-
mento, que são características da pecuária intensi-

va. Quando o gado se alimenta apenas em pastos na-

turais e a criação apresenta baixa produtividade, tra-
ta-se de pecuária extensiva.

Outra maneira de classificar os sistemas de pro-
dução está relacionada à forma de gestão da mão de 

obra. Isso permite distinguir o predomínio de agricul-
tura familiar ou de agricultura empresarial (patronal).

AgriculturA fAmiliAr

Na agricultura familiar, a administração da pro-
priedade e dos investimentos necessários às decisões 
sobre o que e como produzir são tomadas pelos mem-
bros de uma família, sendo ou não eles os donos da 
terra – algumas famílias produzem em terras arren-
dadas. Em geral, nesse tipo de agricultura o trabalho 
é realizado pelos membros da família, mas muitas 
vezes há contratação de mão de obra no mercado. 

Se a política agrícola está voltada à fixação das 
famílias no campo, ao aumento da oferta de alimentos 
no mercado regional e à geração de maior número de 
postos de trabalho, a agricultura familiar tem um pa-
pel importante em seu desenvolvimento. Ela pode pro-
mover uma maior oferta de alimentos e reduzir o fluxo 
migratório para as cidades, já que um maior contin-
gente de mão de obra permanece ocupado no campo.
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p	 Nas	agroindústrias	que	produzem	leite,	geralmente	chamadas	usinas,	o	gado	recebe	ali-
mentação	balanceada	e	assistência	médica	veterinária,	visando	à	maior	produtividade.	Nas	
usinas	maiores,	a	produção	é	totalmente	mecanizada,	desde	a	ordenha	até	o	empacota-
mento,	buscando	a	máxima	eficiência	e	evitando	contaminações.	Na	foto,	ordenha	mecâni-
ca	em	usina	de	alberta,	no	canadá,	em	2012.	
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Em geral, considera-se, equivocadamente, que a 
agricultura familiar não tem condições de produzir 
excedentes exportáveis por causa do porte das pro-
priedades, geralmente pequenas e médias. No entan-
to, por meio do cooperativismo, a associação de vá-
rios pequenos e médios produtores tem possibilitado 
aumentar sua participação no mercado mundial.

AgriculturA de subsistênciA

Um tipo de agricultura familiar que prevalece nas 
regiões pobres é a agricultura de subsistência, voltada 
às necessidades imediatas de 
consumo alimentar dos pró-
prios agricultores e seus de-
pendentes. A produção é obti-
da em pequenas e médias pro-
priedades ou em parcelas de 
grandes propriedades (nesse 
caso, parte da produção é en-
tregue ao dono da terra como 
pagamento do aluguel), com a 
utilização de técnicas tradicio-
nais e rudimentares. Por falta 
de recursos e de assistência 
técnica, as sementes utilizadas 
são de qualidade inferior, não 
se investe em fertilizantes e, 
portanto, a produção e a pro-
dutividade são baixas. Após 
alguns anos de cultivo, há di-
minuição da fertilidade natural 
do solo, quase sempre exposto 
a processos erosivos. Em al-
guns casos, ao perceber que o 
volume de produção está dimi-
nuindo, a família desmata uma área próxima e pratica 
a queimada para acelerar o plantio, dando início à 
degradação acelerada de uma nova área, a qual será 
brevemente abandonada – nesse caso, pratica-se a 
agricultura itinerante.

Na agricultura familiar de subsistência, predo-
minam as pequenas propriedades, que podem ser cul-
tivadas em:
• parceria, quando o agricultor aluga a terra e paga 

por seu uso com parte da produção;
• arrendamento, quando o aluguel é pago em dinheiro; 
• regime de posse, quando os agricultores simples-

mente ocupam terras devolutas – terras deso-
cupadas, vagas, que não possuem dono regular ou 
que pertencem ao Estado. 

Essa realidade existe hoje em boa parte dos paí-
ses da África Subsaariana, do Sul e Sudeste Asiático e 
da América Latina, mas o que prevalece atualmente é 
uma agricultura de subsistência voltada ao comércio 
urbano. Nesse caso, o agricultor e sua família cultivam 
algum produto que será vendido na cidade mais pró-
xima, mas o dinheiro que recebem é suficiente apenas 
para lhes garantir a subsistência. Não há excedente de 
capital que lhes permita buscar uma melhoria das 
técnicas de cultivo e o aumento de produtividade. 
Esse tipo de agricultura é comum em áreas onde falta 
infraestrutura e, portanto, a terra é mais barata.

AgriculturA de jArdinAgem

Outro tipo de agricultura familiar é a chamada 
agricultura de jardinagem, expressão que se originou 
no Sul e Sudeste Asiático, onde há enorme produção 
de arroz em planícies inundáveis, com utilização in-
tensiva de mão de obra. Esse sistema é praticado em 
pequenas e médias propriedades cultivadas pelo dono 
da terra e sua família ou em parcelas de grandes pro-
priedades. Embora sua estrutura apresente variação 
entre os países e regiões onde é praticada, nessa forma 
de produção predomina alta produtividade, pois se re-
corre à seleção de sementes, à utilização de fertilizan-
tes, à aplicação de avanços biotecnológicos e às técni-
cas de preservação do solo que permitem a fixação da 
família na propriedade por tempo indeterminado.

p	 Muitos	agricultores	utilizam	a	queimada	como	forma	de	eliminar	a	vegetação	existente	
e	deixar	o	solo	pronto	para	o	cultivo.	além	de	poluir	a	atmosfera,	essa	prática	elimina	
grande	parte	da	matéria	orgânica	das	camadas	superficiais	do	solo,	fazendo	com	que	
perca	rapidamente	sua	fertilidade.	Na	foto,	queimada	para	acelerar	o	cultivo	em	lon-
drina	(pr),	em	2012.
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Em países como Filipinas, Tailândia, Indonésia e 

outros do Sudeste Asiático, que apresentam elevada 

densidade demográfica, as famílias contam com áreas 

muitas vezes inferiores a um hectare (10 000 metros 

quadrados) e têm condições de vida bastante precá-

rias. Em países que realizaram reforma agrária – Japão, 

Coreia do Sul e Taiwan – e ao redor dos grandes cen-

tros urbanos de áreas tropicais, após a comercializa-

ção da produção e a realização de investimentos para 

a nova safra, há um excedente de capital que permite 

melhorar, a cada ano, as condições de trabalho e a qua-

lidade de vida das famílias. Entretanto, como a pro-

priedade e, consequentemente, o volume de produção 

são pequenos, os agricultores dependem de subsídios 

governamentais para permanecer produzindo.

Na China, a produção também ocorre, predomi-

nantemente, em propriedades muito pequenas (infe-

riores a um hectare por família) e em condições de 

trabalho quase sempre precárias. Como a população 

é muito numerosa, a opção de incentivos governa-

mentais voltados à modernização da produção agrí-

cola foi substituída pela utilização de enormes con-

tingentes de mão de obra. No entanto, em algumas 

províncias litorâneas tem ocorrido um processo de 

modernização da agricultura, impulsionado pela ex-

pansão de propriedades particulares e da capitaliza-

ção proporcionada pela abertura econômica.

cinturões verdes e bAciAs leiteirAs

Outro tipo de agricultura com predomínio de mão 

de obra familiar é encontrado nos cinturões verdes e 

nas bacias leiteiras. Ambos localizam-se ao redor dos 

grandes centros urbanos, principalmente nos países 

desenvolvidos e emergentes, onde a terra é valorizada. 

Neles se praticam agricultura e pecuária intensivas 

para atender às necessidades de consumo da popula-

ção local. Em tais áreas, produzem-se hortifrutigranjei-

ros e cria-se gado para a produção de leite e derivados 

em pequenas e médias propriedades. Após a comercia-

lização da produção, o excedente obtido é aplicado na 

modernização das técnicas de cultivo e criação.

∏	 grande	parte	do	abasteci-
mento	de	alimentos	para	
a	população	dos	grandes	
centros	urbanos	é	obtida	
em	 pequenas	 e	 médias	
propriedades,	com	eleva-
da	produtividade.	Na	foto,	
cultivo	 de	 tomates	 em	
Merlino	(itália),	em	2011.

AgriculturA empresAriAl

Na agricultura empresarial (ou patronal), preva-

lece a mão de obra contratada e desvinculada da fa-

mília do administrador ou do proprietário da terra. 

Em geral, nesse tipo de agricultura a produtivi-

dade é muito alta em decorrência da seleção de se-

mentes, do uso intensivo de fertilizantes, do elevado 

grau de mecanização no preparo do solo − no plantio 

e na colheita −, da utilização de silos de armazenagem 

e do sistemático acompanhamento de todas as eta-

pas de produção e comercialização por técnicos, en-

genheiros e administradores. Sua produção é voltada 

ao abastecimento tanto do mercado interno quanto 
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do externo, e é mais comum, sobretudo, nos países 
desenvolvidos – Estados Unidos, Canadá, Austrália e 
alguns países da União Europeia –, em economias 
emergentes como Brasil, Argentina, Indonésia e Malá-
sia, e em algumas regiões tropicais da África que vêm 
recebendo investimento estrangeiro, principalmente 
da China e de países do Oriente Médio.

Dessa forma, as atividades agrícolas e pecuárias 
estão integradas aos setores industriais e de serviços, 
criando uma grande cadeia produtiva. Os insumos 
(fertilizantes, inseticidas, rações, vacinas, combustí-
veis) e equipamentos (tratores, colheitadeiras, siste-
mas de irrigação, estufas, etc.) utilizados pela 
agropecuária são produzidos por indústrias de bens 
de capital. Em contrapartida, os produtos agrícolas 
abastecem as agroindústrias responsáveis pelo pro-
cessamento de matérias-primas e de alimentos, as 
indústrias químicas, têxteis, de mobiliário e de muitos 
outros produtos que são consumidos no mercado in-
terno e/ou são exportados.

A agropecuária exerce influência direta sobre 
vários setores da economia, criando uma vasta cadeia 
produtiva. Essa influência é chamada pelos econo-
mistas de “efeitos para a frente e para trás”, ou, ainda, 
“efeitos a montante e a jusante”. Antes da produção 
agrícola e pecuária, são acionadas indústrias de má-
quinas, adubos, agrotóxicos, vacinas, rações, arames 
para cercas, etc. Após a produção, as atividades na 
agroindústria, na armazenagem e na comercialização 

são postas em ação. Além disso, ao longo de toda a 
cadeia estão envolvidos os setores de transporte, 
energia, telecomunicações, administração, marketing, 
vendas, seguros e muitos outros. Essa extensa cadeia 
produtiva constitui os complexos agroindustriais, 
que são as fazendas onde se obtêm a produção e os 
agronegócios, que envolvem todas as atividades pri-
márias, secundárias e terciárias que fazem parte da 
cadeia produtiva.

Para ilustrar a importância econômica dos agro-
negócios, podemos observar os dados quantitativos 
brasileiros de 2012 segundo o Ministério da Agricultu-
ra. Nesse ano, o PIB da agropecuária foi de R$ 157 bi-
lhões (cerca de 6% do PIB brasileiro), mas os agrone-
gócios foram responsáveis por cerca de 37% do PIB, 
40% das exportações e 5% das importações brasileiras.

Os governos também costumam analisar o setor 
agropecuário considerando sua ligação com outras 
esferas socioeconômicas: a importância dos agrone-
gócios para o mercado de trabalho e no combate ao 
desemprego, a garantia de abastecimento alimentar 
em quantidade e qualidade satisfatórias e, finalmente, 
sua influência na balança comercial ao reduzir as im-
portações e estimular as exportações. Esses fatores 
levam muitos países, sobretudo os desenvolvidos, a 
estabelecer políticas protecionistas e subsídios à pro-
dução agropecuária, o que cria fortes distorções no 
mercado mundial e prejudica muitos países em de-
senvolvimento, especialmente os de baixa renda.

Fernando Lemos/Arquivo da editora
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p	 Na	produção	dessas	mercadorias,	foram	usadas	matérias-primas	produzidas	pela	agropecuária	e	máquinas	e	equipamentos	
fabricados	pelas	indústrias	de	bens	de	capital.
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Nos países desenvol-
vidos e nas regiões moder-
nas dos países em desen-
volvimento, onde os com-
plexos agro industriais se 
implantaram, verificou-se 
uma tendência à concen-
tração de terras e à espe-
cialização produtiva.

∏	 existem	 agroindústrias	 que	
produzem	alimentos,	fontes	de	
energia	(álcool),	remédios,	pro-
dutos	de	higiene	e	 limpeza,	e	
outros	 bens	 de	 consumo.	 Na	
foto,	bancas	de	flores	no	maior	
entreposto	comercial	de	produ-
tos	agrícolas	de	são	paulo	(sp),	
o	ceagesp,	em	2012.

Nos Estados Unidos, por exem-
plo, as grandes propriedades organiza-
ram-se em cinturões em função das 
características do clima e do solo. O 
alto nível de capitalização exigiu uma 
especialização produtiva em grandes 
propriedades. Na área de um cinturão, 
embora haja outros produtos, predo-
mina um determinado tipo de cultivo 
que lhe dá o nome, como o cinturão do 
milho/soja (observe o mapa ao lado).

No Brasil também existem várias 
regiões especializadas em determina-
do produto: cana-de-açúcar e laranja 
no Oeste Paulista; grãos (soja, milho e 
outros) na Campanha Gaúcha, no Oes-
te Baiano, no sul do Maranhão e do 
Piauí e em vastas áreas do Centro-Oes-
te; criação de aves e suínos e processa-
mento de sua carne no Oeste Catari-
nense; produção irrigada de frutas no 
Vale do São Francisco, entre muitos outros exemplos.

Outro tipo de agricultura cuja mão de obra está 
desvinculada do proprietário ou do administrador é 
a plantation – grande propriedade monocultora e 
com produção de gêneros tropicais (café, frutas, ce-
reais, etc.) voltada para a exportação. Forma de ex-
ploração típica dos países tropicais, a plantation foi 
amplamente utilizada durante a colonização euro-
peia na América, com mão de obra escravizada. Ex-
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 140.

pandiu-se posteriormente para a África e para o Sul 
e o Sudeste Asiático. Na atualidade, esse sistema 
permanece em várias regiões de países em desenvol-
vimento (Colômbia, países da América Central, 
Gana, Costa do Marfim, Índia, Malásia, etc.). Além 
de mão de obra assalariada, utiliza trabalho semies-
cravizado, quando se trabalha em troca de moradia 
e alimentação, adota tecnologias defasadas e não 
obtém grande produtividade.
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a	revOluçãO	verde

A partir da década de 1950, os Estados Unidos e 
a ONU incentivaram a implantação de mudanças na 
estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários 
dos então chamados países subdesenvolvidos, mui-
tos dos quais ex-colônias recém-independentes. Em 
plena Guerra Fria, a intenção dos norte-americanos 
era evitar o surgimento de focos de insatisfação po-
pular por causa da fome. Eles temiam pela instalação 
de regimes socialistas em alguns países do então Ter-
ceiro Mundo. Além do mais, a indústria química, que 
se desenvolveu voltada para o setor bélico, apresenta-
va certa capacidade ociosa nesse período.

Esse conjunto de mudanças técnicas na produ-
ção agropecuária que ficou conhecido por Revolução 

Verde consistia na modernização das práticas agríco-
las (utilização de adubos químicos, inseticidas, herbi-
cidas, sementes melhoradas) e na mecanização do 
preparo do solo – do cultivo e da colheita – visando 
ao aumento da produção de alimentos.

Com esse objetivo os Estados Unidos ofereceram 
financiamentos para a importação dos insumos, ma-
quinaria e capacitação de técnicos e professores para 
as faculdades e cursos técnicos agrícolas. Os governos 
dos então países subdesenvolvidos passaram a pro-
mover pesquisa e divulgação de técnicas de cultivo 
entre os agricultores e a fornecer créditos subsidiados.

Entretanto, a proposta era a adoção do mesmo 
padrão de cultivo em todas as regiões onde se implan-
tou a Revolução Verde, desconsiderando a variação 

das condições naturais, das necessidades e possibili-
dades dos agricultores. Como consequência, a médio 
e longo prazos essas inovações causaram impactos 
socioeconômicos e ambientais muito graves. Apesar 
de terem proporcionado aumento de produtividade 
por área cultivada e crescimento considerável da pro-
dução de alimentos − principalmente de cereais e tu-
bérculos −, isso ficou restrito às grandes propriedades 
que possuíam terras em condições ideais para a mo-
dernização − relevo plano para possibilitar a mecani-
zação e condições climáticas favoráveis, entre outros. 
Em países onde não foi realizada a reforma agrária e 
cujos trabalhadores agrícolas não tinham proprieda-
de familiar, sobretudo na África e no Sudeste Asiático, 
a mecanização da produção diminuiu a necessidade 
de mão de obra, contribuiu para o aumento dos índi-
ces de pobreza e provocou êxodo rural.

O sistema mais utilizado pelos países que segui-
ram as premissas da Revolução Verde foi a monocul-

tura, o que resultou em sérios impactos ambientais, 
como mostra o texto da página seguinte.

Além dos desequilíbrios ambientais causados 
pela monocultura, a modernização substituiu as inú-
meras variedades vegetais por algumas poucas. Gran-
des indústrias iniciaram o processo de controle sobre 
o comércio e a pesquisa que modificam a semente 
dos vegetais cultivados e passaram a controlar toda a 
cadeia de insumos. Como essas sementes modifica-
das não são férteis, os agricultores são obrigados a 

comprar novas sementes a 
cada safra se quiserem ob-
ter boa produtividade. Isso 
se tornou um grande obstá-
culo para os pequenos agri-
cultores, pois trouxe a ne-
cessidade de compra e re-
posição constante de se-
mentes e fertilizantes que 
se adaptem melhor a elas, 
aumentando muito o custo 
de produção.
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∏	 as	técnicas	de	cultivo	da	revolu-
ção	 verde	 provocaram	 grande	
aumento	do	volume	de	produção	
de	alimentos	à	custa	de	vários	
impactos	sociais	e	ambientais.	
Na	foto,	cultivo	de	chá	na	índia,	
no	início	da	década	de	1970.
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a	pOpulaçãO	rural	e	O	traBalhadOr	agrícOla

Até a década de 1970, de forma geral, a organiza-

ção do espaço rural mundial era amplamente condi-

cionada pela agropecuária. Essas atividades deveriam 

garantir não só o abastecimento de alimentos à popu-

lação, mas também o fornecimento de matéria-prima 

a vários setores industriais e, em muitos casos, gerar 

excedentes exportáveis que permitissem a entrada de 

divisas no país. Naquela época, a grande maioria da 

população rural trabalhava na agropecuária.

Atualmente, nos países e nas regiões em que 

predominam modernas técnicas de produção, os 

agricultores são a minoria dos trabalhadores e até 

mesmo dos moradores do espaço rural. Isso aconte-

ce porque os habitantes da zona rural, em sua maio-

ria, trabalham em atividades não agrícolas ou em 

cidades próximas. Ecoturismo e turismo rural, ho-

téis-fazenda, campings, pousadas, sítios, casas de 

campo, restaurantes típicos, parques temáticos, prá-

tica de esportes variados, transportes, produção de 

energia, abastecimento de água, etc., são atividades 

rurais que ocupam um contingente de trabalhadores 

maior que as atividades agropecuárias. No entanto, 

quando consideramos as pessoas que trabalham nas 

diversas atividades ligadas à cadeia produtiva que 

envolve a agropecuária (fábricas de insumos, semen-

tes, tratores, irrigação, comercialização, transportes 

e outros, que compõem os agronegócios), a partici-

pação da PEA aumenta.

∏	 Na	foto,	avião	despejando	inse-
ticida	 em	 plantação	 de	 arroz	
em	taim	(rs),	em	2012.

[...]

O cultivo de espécie vegetal única (soja, trigo, algodão, milho, 
entre outros) em grandes extensões de terras favorece o desenvolvi-
mento de grande quantidade de pequenas espécies animais invaso-
ras, as pragas que se alimentam desses produtos. É o caso da lagarta 
da soja, do besouro-bicudo do algodão e de bactérias como o ácaro 
dos mamoeiros, o cancro-cítrico dos laranjais e as diversas pragas 
dos cafezais, dos fungos que atacam o trigo e o milho e das pragas que 
infestam os canaviais. Já o cultivo de várias espécies, ou seja, a poli-
cultura, implica competitividade entre elas e elimina a possibilidade 
da disseminação de pragas. Nas monoculturas as pragas proliferam 
rapidamente, e em dois ou três dias uma plantação de soja ou de al-
godão pode ser totalmente dizimada. Para evitar isso, utilizam-se 
cada vez mais inseticidas e fungicidas químicos, que podem ser alta-
mente prejudiciais à saúde do homem.

O cultivo mecanizado é obrigatoriamente acompanhado do uso 
de fertilizantes químicos, e para o controle das chamadas “ervas da-
ninhas”, ou do “mato”, que nascem e crescem mais rapidamente que 
as espécies plantadas, aplicam-se os herbicidas, tão tóxicos quanto 
os venenos empregados para controlar insetos e fungos.

A aplicação frequente de quantidades cada vez maiores desses 
produtos químicos, genericamente chamados de insumos agrícolas, 
contamina o solo. Além disso, eles são transportados pela chuva para 
riachos e rios, afetando, desse modo, a qualidade das águas que ali-
mentam o gado, abastecem as cidades e abrigam os peixes. O veneno 
afeta a fauna, e os pássaros e os peixes desaparecem rapidamente 
das áreas de monocultura, favorecendo a proliferação de pragas, la-
gartas, mosquitos e insetos em geral. A impregnação do solo com 
venenos e adubos químicos tende a torná-lo estéril pela eliminação 
da vida microbiana. [...]

ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2011. p. 226. (Didática 3).

Os prOblemAs AmbientAis rurAis
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Em contrapartida, onde a agropecuária é descapi-

talizada e utiliza técnicas rudimentares de produção, 

como é predominante nos países em desenvolvimento, 

sobretudo nos de menor renda, a maioria dos trabalha-

dores rurais se dedica a atividades diretamente ligadas 

à agropecuária. Nessas regiões, o papel do Estado na 

regulamentação das relações de trabalho, do acesso à 

propriedade da terra e da política de produção, finan-

ciamento e subsídios agrícolas assume importância 

fundamental no combate à pobreza, à subnutrição e à 

fome. Já nos chamados “Estados falidos”, como Haiti, 

Sudão, Afeganistão, Timor Leste e outros dominados 

por conflitos e desagregação social, a ação internacio-

nal é muito importante para a busca do desenvolvi-

mento socioeconômico.

Em regiões e países de economia moderna, em-

bora tenha havido redução no número de trabalhado-

res agrícolas, vem aumentando a densidade de ativi-

dades encontradas no espaço rural e a de trabalhado-

res urbanos que aí querem residir, provocando altera-

ção na distribuição da população entre cidade e cam-

po. Além disso, como vimos, muitos cidadãos urbanos 

trabalham no campo e se deslocam diariamente da 

cidade onde moram para trabalhar em agroindústrias 

ou em comércio e prestação de serviços localizados 

fora do perímetro urbano.

Como vimos na unidade anterior, essa dinâmi-

ca alterou a tendência de aceleração do processo de 

urbanização ao longo do século XX nos países de-

senvolvidos e em alguns emergentes. No senso co-

mum, somos levados a pensar que a maioria dos 

países desenvolvidos tem percentuais elevados e 

crescentes de população urbana, mas, na realidade, 

o percentual de população rural mostra-se bastante 

significativo em muitos desses países e, em alguns 

casos, maiores que o percentual de população rural 

encontrado em países em desenvolvimento (observe 

a tabela a seguir).

POPulAçãO RuRAl e tRABAlHADOReS AgRícOlAS em 
PAíSeS SeleciONADOS (%)

País
População 

rural – 2010
trabalhadores 

agrícolas – 2010

Desenvolvidos

Estados Unidos 18 1

Suíça 26 3

Noruega 20 2

Japão 33 4

emergentes

México 22 13

Chile 11 11

Brasil 13 17

China 53 39

Indonésia 56 38

Países de baixa renda

Etiópia 83 79

Bangladesh 72 48

Angola 41 5

Os dados sobre a população rural no Brasil não são adequadamente comparáveis 

aos dos demais países, porque a forma de coleta de dados não segue a metodologia 

aceita internacionalmente. Segundo estimativas, se o Brasil seguisse a meto do-

logia usada na Europa, o índice de população rural seria de aproximadamente 33%.

FAO statistical yearbook 2012. Disponível em: <www.fao.org>. Acesso em: 24 jan. 2013.
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Note que em países desenvolvidos, como Suíça e 

Noruega, o percentual de população residente na 

zona rural é relativamente alto, e o número de tra-

balhadores agrícolas, pequeno. Isso quando compara-

do com alguns países emergentes, como o Chile, e de 

baixa renda, como a Etiópia, cujo número de traba-

lhadores agrícolas chega a se equiparar ao número de 

moradores da área rural.

p	 em	muitos	lugares,	a	população	rural	não	exerce	atividade	
agrícola:	está	prestando	serviços	ou	trabalhando	em	ativida-
des	industriais.	a	foto	mostra	turistas	cavalgando	em	fazen-
da	localizada	em	Miranda	(Ms),	em	2010.
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a	prOduçãO	agrOpecuária	NO	MuNdO

Ao longo do século XX, os países desenvolvidos 

intensificaram a produção agropecuária por meio da 

modernização das técnicas de cultivo e criação. 

Atualmente sua produtividade é elevada e eles obtêm 

enorme volume de produção, que abastece o mercado 

interno e é responsável por grande parcela dos produ-

tos agropecuários que circulam no mercado mundial, 

como podemos observar nos gráficos:

Estados
Unidos

11,2

7,5
6,7 6,4

5,2

3,5 3,5 3,4

7,5 7,4 7,3

5,3 5,1 4,8 4,5
4,0

Estados
Unidos

Países
Baixos

FrançaAlemanha AlemanhaBrasil CanadáItália China Japão França ItáliaPaíses
Baixos

Reino
Unido

Espanha

Importadores
(% do total mundial)

Exportadores
(% do total mundial)

Total mundial:
1 059 857 (US$ milhões)

Total mundial:
1 104 776 (US$ milhões)

Principais exportadores e importadores de produtos agrícolas – 2008

FOOD and Agriculture Organization – FAO/ONU. Statistical Yearbook 2010. Disponível em: <www.fao.org>. Acesso em: 24 jan. 2013.

p	 países	com	potencial	agrícola	muito	menor	que	o	brasileiro,	como	a	holanda	e	a	França,	têm	participação	maior	no	
total	das	exportações	mundiais	de	produtos	agrícolas.
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PARticiPAçãO DA AgRicultuRA NO 
PRODutO NAciONAl BRutO – 2010

Países % do PNB

Etiópia 46

Albânia 20,8

Índia 17,8

China 10,3

Ucrânia 8,2

Brasil 6,1

México 4,3

Chile 3,3

Japão 1,5

Estados Unidos 1,2

Noruega 1,2

Suíça 1,2
FAO Statiscal Yearbook 2012. Disponível em: 

<www.fao.org>. Acesso em: 24 jan. 2013.

Se há uma quebra na safra dos 

principais produtos cultivados nos 

Estados Unidos, nos principais paí-

ses da União Europeia ou no Canadá, 

por exemplo, os reflexos no comércio 

mundial e na cotação dos produtos 

são imediatos. Apesar disso, como 

mostra a tabela, a participação das 

atividades agrícolas na economia 

desses países é reduzida. Em segui-

da, observe nos gráficos ao lado a 

distribuição da safra mundial entre 

os principais países produtores.
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A China é o maior produtor mundial de 
alimentos. Observe que, excetuando o café, o 
país está entre as cinco primeiras colocações 
em todos os gráficos. Entretanto, para abas-
tecer seu enorme mercado interno, o país 
depende da importação de vários produtos 
agrícolas, sendo o Brasil um de seus princi-
pais fornecedores, com destaque para a soja.
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p	 atualmente	o	Brasil	tem	disputado	com	os	estados	unidos	a	posição	de	principal	fornecedor	de	soja	para	a	china.	em	contra-
partida,	a	china	é	um	dos	principais	fornecedores	de	defensivos	agrícolas	para	o	Brasil.	Nas	fotos,	plantação	de	soja	em	capão	
Bonito	(sp),	em	2006,	a	vagem	da	soja	e	seus	grãos.

Nos países em desenvolvimento, foram princi-
palmente as regiões agrícolas que abastecem o mer-
cado externo que passaram por semelhante processo 
de modernização das técnicas de cultivo e colheita. 
Em muitos países, isso provocou um êxodo rural e 
promoveu a concentração, na periferia das grandes 
cidades, de trabalhadores que perderam seus empre-
gos na zona rural.

No mundo em desenvolvimento, é impossível 
estabelecer generalizações, já que os contrastes veri-
ficados entre países mais pobres e alguns emergentes 
– a Etiópia e o Brasil, por exemplo – se repetem tam-
bém no interior dos próprios países, onde convivem, 
lado a lado, modernas agroindústrias e pequenas 

propriedades nas quais se pratica a agricultura de 
subsistência.

As atividades agrícolas constituem a base da 
economia em alguns países de baixa renda e em re-
giões atrasadas de países emergentes. Uma vez que 
neles se pratica uma agricultura de baixa produtivida-
de, o percentual da PEA que trabalha no setor é sem-
pre superior a 25%, atingindo às vezes índices bem 
mais altos, como em Uganda, onde 82% da PEA é agrí-
cola. É comum vigorar uma política governamental 
que priorize a produção agrícola voltada ao mercado 
externo, mais lucrativo, em detrimento das necessi-
dades internas de consumo, já que o poder aquisitivo 
da população é baixo.

BiOtecNOlOgia	e	aliMeNtOs	traNsgêNicOs

A biotecnologia compreende o desenvolvimento 
de técnicas voltadas à adaptação ou ao aprimora-
mento de características dos organismos animais e 
vegetais, visando ao aumento da produção e à melho-
ria da qualidade dos produtos.

Há várias décadas, seu desenvolvimento vem 
proporcionando benefícios socioeconômicos e am-

bientais na agropecuária de diversos países. A seleção 
de sementes, os enxertos realizados em plantas, o cru-
zamento induzido de animais de criação e a associa-
ção de culturas são algumas das técnicas agrícolas 
que fazem parte da biotecnologia e são praticados há 
muito tempo. É possível cultivar plantas de clima 
temperado, como a soja, o trigo e a uva, em regiões de 
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clima tropical; acelerar o ritmo de crescimento das 
plantas e a engorda dos animais; aumentar o teor de 
proteínas, vitaminas e sais minerais em algumas fru-
tas, verduras, legumes e cereais; aumentar o intervalo 
de tempo entre o amadurecimento e a deterioração 
das frutas, entre outras inovações que beneficiam os 
produtores, os comerciantes e os consumidores.

Em meados da década de 1990, porém, um ramo 
da biotecnologia − a pesquisa genômica − pas-
sou a lidar com um novo campo que gerou e con-

tinua gerando muita controvérsia: a produção de orga-
nismos geneticamente modificados (OGMs), mais co-
nhecidos como transgênicos. No caso das plantas, es-
tas podem se tornar resistentes à ação de pragas ou de 
herbicidas. Outras modificações genéticas mais anti-
gas, como o melhoramento das sementes ou o aumen-
to na proporção de nutrientes dos alimentos, nunca 
chegaram a ser criticadas da mesma maneira.

p	 a	lei	de	Biossegurança	(lei	1	105,	de	24	de	março	de	2005)	
obriga	a	explicitação	no	rótulo	da	embalagem	de	alimentos	
que	contenham	produtos	transgênicos	para	que	os	consu-
midores	tenham	opção	de	escolha	na	compra.	O	símbolo	
adotado	é	um	triângulo	amarelo,	com	a	letra	t	dentro	(e	em	
preto	sobre	 fundo	branco,	quando	a	embalagem	não	 for	
colorida).	ele	deverá	constar	no	painel	principal	da	embala-
gem,	para	assegurar	a	sua	visibilidade	pelo	consumidor.

Essa nova tecnologia apresenta vários aspectos 
positivos e negativos, o que tem gerado muita polê-
mica. Entre os positivos, destacam-se a elevação nos 
índices de produtividade, a redução do uso de agro-
tóxicos e a consequente redução dos custos de pro-
dução e das agressões ambientais, além da criação 
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de plantas resistentes a vírus, fungos e insetos, bem 
como de variedades resistentes a secas e solos áci-
dos. Quanto aos aspectos negativos, aponta-se, so-
bretudo, a falta de conclusões confiáveis sobre os 
eventuais impactos ambientais do seu cultivo em 
grande escala, além dos possíveis efeitos danosos à 
saúde humana. Outro aspecto duramente criticado 
é o monopólio no controle das sementes – por exem-
plo, a empresa Monsanto produz sementes de uma 
variedade de soja chamada Roundup Ready, cuja tra-
dução é “preparada” ou “pronta para o Roundup”, 
herbicida fabricado pela própria empresa.

Os Estados Unidos liberaram o cultivo e a co-
mercialização de milho, soja, algodão e outras plantas 
transgênicas em meados da década de 1990, e em 
2011 mais de 80% de sua produção de grãos utiliza-
vam essas sementes. Em 2001, um estudo da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) concluiu que os ali-
mentos transgênicos aprovados para a comercializa-
ção não fazem mal à saúde e contribuem para melho-
rar as condições ambientais ao reduzir, na maioria 
dos cultivos, o volume de pesticidas empregados na 
agricultura – essa posição passou a ser apoiada pela 
ONU em maio de 2004. Argentina, Índia, China, Ucrâ-
nia, Canadá e outros países também liberaram seu 
cultivo e comercialização, mas a maior aceitação des-
ses produtos no Brasil só ocorreu em 2003, quando o 
Reino Unido e outros países da União Europeia divul-
garam estudos comprovando a segurança ambiental 
e humana das plantas transgênicas. Em 2011, cerca de 
80% da soja plantada na Europa e 60% da cultivada no 
Brasil era transgênica.

É importante ressaltar, entretanto, que não se 
pode generalizar esse tipo de estudo. O cultivo de 
plantas transgênicas é pesquisado e liberado caso a 
caso. Saber que atualmente o algodão ou o milho 
transgênicos não oferecem riscos ao meio ambiente 
nem à saúde das pessoas não significa que outros ti-
pos de OGMs sejam igualmente seguros. Além disso, 
técnicas de pesquisa mais refinadas em contínuo de-
senvolvimento podem mostrar no futuro que o que 
hoje se considera seguro na realidade não era.

No Brasil, a regulamentação e fiscalização do 
uso de alimentos transgênicos ficou a cargo da Co-
missão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 
órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia. Algumas de suas atribuições são a implementa-
ção da Política Nacional de Biossegurança sobre os 
transgênicos, o estabelecimento de normas técnicas 
de segurança e a emissão de pareceres sobre a prote-
ção da saúde humana e do meio ambiente.
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a	agricultura	OrgâNica

Paralelamente ao aumento do cultivo de trans-

gênicos, vem crescendo o número de agricultores e 

consumidores adeptos da agricultura orgânica, um 

sistema de produção que não utiliza nenhum produto 

agroquímico – fertilizantes, inseticidas, herbicidas e, 

muito menos, geneticamente modificados. A aduba-

ção do solo é realizada com matéria orgânica e o 

combate às pragas, com controle biológico – uso de 

predadores naturais.

Há, também, grande preocupação em manter o 

equilíbrio ecológico do solo – suporte para a fixação 

das raízes e sua fonte de nutrientes –, fundamental 

nesse tipo de agricultura. Os produtores que adotam a 

agricultura orgânica buscam, portanto, manter o equi-

líbrio do ambiente e de seu plantio por meio da preser-

vação dos recursos naturais. Em conjunto, esses fato-

res tornam a produção orgânica mais dispendiosa no 

curto prazo e esses alimentos ainda custam mais caro 

nos supermercados e feiras, embora haja tendência de 

redução caso aumente o consumo. Embora lentamen-

te, seu consumo vem apresentando crescimento por 

parte de pessoas que preferem pagar um pouco mais 

por produtos mais saudáveis e cuja produção provoca 

menores agressões que as dos produtos cultivados 

com adubos e inseticidas químicos. Aliás, o custo de 

reparação ambiental da agricultura química de larga 

escala deveria estar incluído em seus preços – ela pro-

voca um passivo ambiental que toda a sociedade terá 

que pagar futuramente, o que torna sua produção 

mais barata que a orgânica apenas no curto prazo.

Esse tipo de agricultura valoriza a manutenção 

de faixas de vegetação nativa, além da rotação e as-

sociação de culturas, e por isso envolve somente 

propriedades policultoras com suas vantagens so-

cioeconômicas e ambientais inerentes: na grande 

maioria, a produção é obtida em pequenas proprieda-

des familiares, aumentando a oferta de ocupação pro-

dutiva à população rural e diminuindo a migração 

para as cidades, além de promover maior preservação 

dos solos e não usar insumos químicos.

p	 Os	alimentos	orgânicos	–	mais	saudáveis	e	nutritivos	–	tam-
bém	devem	ter	sua	produção	fiscalizada	e	as	embalagens	
rotuladas.	Na	foto,	embalagem	de	carne	com	certificação	
orgânica	em	mercado	no	colorado	(estados	unidos),	em	2009.	
No	caso	da	criação	de	animais,	desde	o	nascimento	eles	rece-
bem	rações	produzidas	com	matérias-primas	livres	de	agro-
tóxicos	e	adubos	químicos,	e	não	são	submetidos	ao	cresci-
mento	acelerado	com	a	ajuda	de	hormônios.	além	disso,	a	
criação	leva	em	consideração	o	bem-estar	dos	animais.

No Brasil, como em muitos outros países, a pro-

dução de alimentos orgânicos é fiscalizada, e as em-

balagens são certificadas para que o consumidor 

tenha confiança no produto e garantia de que não 

está ingerindo substâncias potencialmente nocivas. 

A partir de janeiro de 2010, a Lei Federal 10 831/2003 

passou a exigir que os produtores e fabricantes de 

produtos orgânicos coloquem selo de certificação 

emitido por empresas habilitadas pelo Instituto Na-

cional de Metrologia (Inmetro) segundo as normas 

adotadas pela Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas (ABNT).
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1.	 caracterize	a	agricultura	e	a	pecuária	intensivas	e	extensivas.

2.	 Quais	são	as	principais	diferenças	entre	a	agricultura	familiar	e	a	agricultura	empresarial?

3.	 defina	o	que	são	agronegócios.

compreendendo conteúdos

p
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1.	 elabore	um	texto	comparando	a	agricultura	e	a	pecuária	orgânica	com	a	praticada	em	grande	escala	no	
mundo	(releia	o	texto	da	página	234),	levando	em	consideração	os	aspectos	socioeconômicos	e	ambientais	
de	cada	uma	delas.	Finalize	o	texto	com	sua	opinião	em	relação	à	adoção	de	uma	ou	outra	prática	agrícola.

2.	 leia	o	texto	a	seguir	e	responda	às	perguntas.

Agricultura	sustentável

Com o crescimento das preocupações em relação à qualidade do meio ambiente em todo o mundo, a agricultura da 

Revolução Verde – que, nas últimas décadas, superou, com aumentos espetaculares de produção e de produtividade, 

o desafio de atender a uma demanda crescente de alimentos e de outros produtos à custa da degradação ambiental 

– passa a ser questionada no que se refere à sustentabilidade de longo prazo.

Na realidade, a demanda crescente por alimentos e por outros produtos agrícolas diante do impacto ocasionado 

mostra a necessidade de mudanças no modelo de agricultura praticado nas últimas décadas – uma agricultura que 

atenda simultaneamente aos objetivos de maior produtividade e de qualidade ambiental. Embora ainda não dominem 

o mercado, as experiências emergentes apontam os caminhos da agricultura do futuro na direção desses objetivos.

KitaMura,	paulo	choji.	agricultura	sustentável.	in:	haMMas,	valéria	sucena	(Org.). Educação ambiental para o 

desenvolvimento sustentável. 3.	ed.	Brasília:	embrapa,	2012.	p.	189.	v.	5.

a)	 Qual	é	o	posicionamento	do	autor	do	texto	quanto	às	práticas	agrícolas	que	predominam	atualmente?	

b)	há	pesquisadores	e	estudiosos	defendendo	a	posição	de	que	os	alimentos	cultivados	com	as	técnicas	da	revo-
lução	verde	deveriam	embutir	os	custos	da	degradação	ambiental	(degradação	dos	solos,	poluição	dos	aquífe-
ros	e	cursos	de	água,	extinção	de	espécies,	redução	da	biodiversidade	e	outros)	em	seus	preços	e,	portanto,	
custar	mais	caro.	você	concorda	com	essa	posição?	explique.

desenvolvendo habilidades 

Pesquisa	na	internet

P ctNBio

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) é o órgão do governo federal responsável por estudos e pareceres 

sobre o cultivo e a comercialização de transgênicos. Disponível em: <www.ctnbio.gov.br>. Acesso em: 24 jan. 2013.

P embrapa

Saiba mais sobre agroindústria, agricultura e meio ambiente e conheça a posição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-

cuária (Embrapa) no que se refere a alimentos transgênicos visitando o site da instituição. Disponível em: <www.embrapa.br>. 

Acesso em: 24 jan. 2013.

P FAO/ONu

No site da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estão disponíveis vários relatórios sobre o 

estado mundial da agricultura, nutrição e outros. Disponível em: <www.fao.org.br>. Acesso em: 24 jan. 2013.

P Planeta orgânico

Informações sobre a agricultura e a pecuária orgânica. Disponível em: <www.planetaorganico.com.br>. Acesso em: 24 jan. 2013.

4.	 por	que	vem	se	reduzindo	o	percentual	de	moradores	e	trabalhadores	da	zona	rural	que	se	dedicam	a	ativi-
dades	agrícolas?

5.	 O	que	foi	a	revolução	verde?	Quais	os	impactos	socioeconômicos	e	ambientais	que	ela	provocou?

6.	 Quais	os	aspectos	positivos	e	negativos	relacionados	ao	cultivo	de	OgMs?
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A agropecuária no brasil12
A economia atual não é apenas uma arte de estabelecer empresas lucrativas, 

mas uma ciência capaz de ensinar os métodos de promover uma melhor 

distribuição do bem -estar coletivo.

Josué de Castro (1908 ‑1973). Professor, médico e geógrafo,
estudou o problema da fome no mundo. 

Como vimos no capítulo anterior, em 2012 a agro-

pecuária brasileira, considerada em sua totalidade desde 

as culturas de roça até os complexos agroindustriais, foi 

responsável por 6% do Pib do país. Contudo, tendo em 

conta toda a cadeia produtiva envolvida nos agronegó-

cios (insumos, tratores, irrigação, transportes, energia, 

etc.), sua participação alcançou 37% de toda a produção 

econômica nacional. ela tem, assim, importante efeito 

multiplicador no crescimento do Pib e na pauta de ex-

portações. Desde a década de 1980 até os dias atuais, o 

crescimento do Pib agrícola foi maior que o dos demais 

setores da economia.

Para entender os sistemas agrícolas existentes no 

brasil, vamos estudar neste capítulo o uso da terra (veja o 

gráfi co ao lado), o tamanho e a distribuição das proprieda-

des rurais, as relações de trabalho, a reforma agrária e a 

diversidade da produção agropecuária na atualidade.

esses temas são importantes para compreendermos a dinâmica recente da agropecuária no brasil e 

elucidarmos algumas questões: Quais as consequências, no campo e nas cidades, do processo histórico de 

concentração de terras em nosso país? Como se organiza a produção na agricultura familiar e empresarial? 

Como estão organizadas as relações de trabalho e a produção agrícola no brasil? Qual a importância da re-

forma agrária para a sociedade e a economia?

∏	 O	Brasil	apresenta	grandes	possibilida-
des	de	aumentar	sua	participação	no	
comércio	mundial	de	produtos	agrope-
cuários.	 para	 tanto,	 é	 preciso	 que	 as	
pequenas	 e	 as	 médias	 propriedades	
tenham	acesso	a	assistência	técnica	e	a	
financiamentos	 para	 a	 formação	 de	
cooperativas	 que	 possam	 atingir	 a	
escala	de	produção	das	grandes	pro-
priedades	 e	 participar	 do	 comércio	
internacional.	na	foto,	de	2012,	a	coope-
rativa	coamo,	sediada	em	campo	mou-
rão	(pr),	a	maior	cooperativa	da	améri-
ca	latina:	formada	em	1970	por	79	agri-
cultores,	em	2011	possuía	24	372	coope-
rados	e	ao	longo	daquele	ano	exportou	
cerca	de	1,2	bilhão	de	dólares.

Formações vegetais,
áreas urbanas,
represas, etc.

58%

Lavouras
9,7%

Pastagens
20,6%

Matas no 
interior dos

estabelecimentos
         11,7%

Brasil: uso da terra – 2006

IBGE. Censo agropecuário 2006. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

Natasha Iwanicki/kino.com.br
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a	dupla	face	da	mOdernizaçãO	agrícOla

Quando se analisa a modernização da agricultu‑
ra, é comum que se pense apenas na modernização 
das técnicas – substituição de trabalhadores por má‑
quinas, uso intensivo de insumos e desenvolvimento 
da biotecnologia – e que se esqueça de observar as 
consequências dessa modernização nas relações so‑
ciais de produção e na qualidade de vida da população.

O campo brasileiro foi dominado pela grande 
propriedade ao longo da História. Entre as décadas de 
1950 e 1980, a monocultura e a mecanização foram es‑
timuladas como modelo de desenvolvimento e cresci‑
mento econômico por sucessivos governos. Enquanto 
isso, a agricultura familiar esteve relegada a segundo 
plano na formulação das políticas agrícolas, resultan‑
do no deslocamento de grandes contingentes de pe‑
quenos proprietários e trabalhadores rurais do campo 
para as cidades, devido às dificuldades de produção e 
comercialização. Aqueles agricultores que não conse‑
guiram acompanhar o ritmo das inovações tecnológi‑
cas tiveram dificuldades de competir no mercado por‑
que obtinham baixa produtividade e, consequente‑
mente, baixa renda. Essa é uma situação que perdura 
até os dias de hoje em muitas regiões do país.

Diferentemente do ocorrido em países desenvol‑
vidos, em nosso país muitos dos empregos no setor 
urbano ‑industrial eram mal remunerados e não pro‑
porcionavam condições adequadas de moradia, ali‑

mentação e transporte nem outras necessidades coti‑
dianas básicas. Os agricultores dos países europeus 
ocidentais e dos Estados Unidos que migraram para 
as cidades o fizeram predominantemente por fatores 
de atração (maior densidade de comércio e serviços, 
salários mais altos, melhor qualidade de vida, etc.). No 
Brasil os fatores de repulsão (concentração de terras, 
baixos salários, desemprego, etc.) foram os que mais 
contribuíram, e ainda contribuem, para explicar o 
movimento migratório rural ‑urbano. É impossível en‑
tender as grandes desigualdades sociais do Brasil, que 
apresenta uma das maiores concentrações de renda 
do mundo, sem considerar esse fato. A opção pelo for‑
talecimento da agricultura familiar e a realização de 
reforma agrária, sobretudo nas décadas em que a po‑
pulação era predominantemente rural, poderiam ter 
possibilitado melhores condições de vida a milhões 
de famílias.

Uma das consequências da modernização das 
técnicas é a completa subordinação da agropecuária 
ao capital industrial – além da valorização das terras 
agricultáveis –, que promove a concentração das pro‑
priedades e a intensificação do êxodo rural. A rápida e 
cada vez maior acumulação de capital de um lado, por 
parte dos grandes produtores, e o estabelecimento de 
precárias relações de trabalho de outro lado determi‑
nam a dupla face da modernização agrícola brasileira.

p	 muitas	famílias	que	praticam	agricultura	de	subsistência	e	não	conseguem	se	manter,	em	vez	de	migrarem	para	as	cidades	
procuram	outras	terras	para	continuar	trabalhando	e	viram	posseiros,	pois	passam	a	cultivar	em	terras	sem	proprietário	
(devolutas)	ou	ocupam	propriedades	improdutivas.	na	foto,	de	2012,	acampamento	de	posseiro	em	palmeira	do	piauí	(pi).
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desempenhO	da	agricultura	familiar	e	empresarial
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Brasil: evolução do pessoal ocupado em atividades agrícolas – 1996-2006
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37,4

28,3

15,2

11,6

6,8 6,2 6,0
4,9

Brasil: valor de produção dos principais produtos das 

lavouras permanentes e temporárias*– 2010

IBGE. Produção agrícola municipal 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

* Nas lavouras permanentes, como laranjais ou cafezais, as plantas produzem frutos todos os anos;  

   nas lavouras temporárias, como nas de milho, soja e feijão, há apenas uma colheita por plantio.

p	 soja,	cana-de-açúcar,	café	e	laranja	são	os	principais	produ-
tos	da	pauta	de	exportação	agrícola	brasileira.
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Adaptado de: GIRARDI, Eduardo P. Atlas da questão agrária brasileira. São Paulo: Unesp, 2008. Disponível em: <www2.fct.unesp.br/nera/atlas/>. 

Acesso em: 28 jan. 2013.

∏	 Observando	o	mapa	da	evolução	do	pes-
soal	 ocupado	 nos	 estabelecimentos	
agrícolas	 podemos	 notar	 que	 houve	
redução	em	grande	parte	do	território	
brasileiro	 (indicada	 pelos	 números	
negativos	da	legenda).	O	aumento	ocor-
reu	principalmente	na	periferia	da	ama-
zônia	 (mato	 grosso	 e	 pará),	 onde	 há	
incorporação	de	novas	terras	à	produção	
agropecuária	e	substituição	de	vegeta-
ção	nativa	por	novos	empreendimentos,	
com	sérios	impactos	ambientais	decor-
rentes	do	desmatamento.

Uma política de desenvolvimento da produção 

agropecuária deve contemplar o abastecimento in‑

terno, a reforma agrária, o fortalecimento da agricul‑

tura familiar e o aumento nas exportações. 

Mesmo com o abandono histórico, em função do 

domínio da grande propriedade, as unidades familia‑

res são elementos fundamentais no espaço geoeconô‑

mico rural. As grandes propriedades produzem mais 

carne bovina, soja, café, cana ‑de ‑açúcar, laranja e ar‑

roz, enquanto as unidades familiares estão à frente na 

produção de milho, batata, feijão, mandioca, carnes 

suína e de aves, ovos, leite, verduras, legumes e frutas. 

Observe o gráfico ao lado.

Segundo o Censo Agropecuário 2006, nesse ano 

existiam 4,4 milhões de estabelecimentos de agricul‑

tura familiar : representavam 84% do total, mas 

ocupavam apenas 24% da área destinada à agrope‑

cuária. Já os patronais (cerca de 800 mil proprieda‑

des) representavam 16% do número de estabeleci‑

mentos e ocupavam 76% da área total. Esses núme‑

ros retratam uma estrutura agrária ainda muito 

concentrada no país: a área média dos estabeleci‑

mentos familiares era de 18 hectares, e a dos empre‑

sariais, de 309 hectares.

Apesar disso, em 2006 a agricultura familiar foi 

responsável por um terço do Valor Bruto da Produção 

(VBP) da agropecuária nacional e, em contrapartida, 

a agricultura patronal, por dois ter‑

ços do VBP. Esses números de‑

monstram que, no geral, as pro‑

priedades familiares são mais 

eficientes, isto é, nelas o aproveita‑

mento econômico da área é maior 

do que nas propriedades empresa‑

riais – e isso vale para todas as re‑

giões brasileiras.
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Os números indicam a eficiência média da agri‑
cultura familiar, mas nem todas elas estão nas mes‑
mas condições. Por exemplo, uma família que tenha 
uma propriedade rural próxima a um grande centro 
urbano e produza alimentos de forma intensiva terá 
uma rentabilidade muito maior do que outra que pra‑
tique agricultura extensiva em propriedade mais dis‑
tante, por causa dos altos custos de transporte e de 
sua baixa produtividade.

As relAções de trAbAlho nA zonA rurAl

Em 2011, aproximadamente 16 milhões de pes‑
soas (15,7% da PEA) trabalhavam em atividades 

agrícolas. Segundo os Censos Agropecuários do IBGE, 
entre 1996 e 2006, cerca de 1,5 milhão de trabalhado‑
res abandonaram as atividades agropecuárias, o que 
significou, nesse período, uma redução de 8,5% no 
contingente de trabalhadores agrícolas. Apesar da di‑
versidade de atividades econômicas que se desenvol‑
vem no espaço rural brasileiro, como o turismo e toda 
a cadeia de serviços a ele associadas (restaurantes, 
hospedagens, guias, entre outros), a agricultura fami‑
liar continua sendo a principal geradora de empregos 
no campo. Sua importância e seu papel no crescimen‑
to econômico brasileiro vêm aumentando nos últi‑
mos anos, principalmente após o debate sobre temas 
como desenvolvimento sustentável, geração de em‑

prego e renda, segurança alimentar e melhoria das 
condições de vida dos trabalhadores rurais.

Contudo, grande parcela das pessoas ocupadas 
na agricultura familiar não consegue obter uma renda 
mínima que lhes assegure condições dignas de vida. 
Para criar os filhos e sobreviver, muitos pequenos agri‑
cultores realizam trabalho fora de suas propriedades, 
em outros estabelecimentos (familiares ou patronais), 
ou atuam em atividades não agrícolas. Além disso, para 
muitas famílias a aposentadoria rural de apenas um 
salário mínimo (para homens com mais de 60 anos e 
mulheres com mais de 55) é a principal fonte de renda.

Na zona rural brasileira encontramos as seguintes 
relações de trabalho:

• Trabalho temporário: os boias ‑frias (Centro ‑Sul), 
os corumbás (Nordeste e Centro ‑Oeste) ou os peões 
(Norte) são trabalhadores diaristas e temporários. 
Recebem por dia segundo a sua produtividade, dis‑
põem de trabalho somente em determinadas épo‑
cas do ano e não possuem registro em carteira de 
trabalho. É uma mão de obra que atende principal‑
mente à agroindústria de cana ‑de ‑açúcar, laranja, 
algodão e café, e trabalha apenas no período do plan‑
tio e da colheita. Há famílias que, embora possuam 
uma pequena propriedade, fazem trabalhos tempo‑
rários em latifúndios, retornando depois para casa. 
Aqueles que não possuem propriedade trabalham 
como “volantes”, isto é, ao terminar a temporada de 

serviço em uma região, são 
obrigados a se deslocar até en‑
contrar outro trabalho. Embora 
ilegal, essa relação de trabalho 
continua existindo: os trabalha‑
dores são contratados por in‑
termediários, conhecidos como 
“gatos”, que fornecem a mão de 
obra ao fazendeiro.
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∏	 em	algumas	regiões	no	centro	-sul	
do	país,	sindicatos	organizados	obti-
veram	grandes	conquistas.	Os	boias-
-frias	passaram	a	ter	direito	a	refei-
ção	–	quente	–	no	local	de	trabalho,	a	
assistência	 médica	 e	 a	 salários	
maiores	que	os	colegas	de	regiões	
onde	o	movimento	sindical	é	desarti-
culado.	as	estatísticas	do	número	de	
trabalhadores	 temporários	utiliza-
dos	 na	 agricultura	 são	 precárias,	
pois	alguns	boias	-frias	são	também	
pequenos	proprietários.	calcula	-se	
que,	aproximadamente,	10%	da	mão	
de	 obra	 agrícola	 trabalhe	 nessas	
condições.	na	foto,	colheita	manual	
de	tomate	em	potirendaba	(sp),	em	
2011.

T
h

o
m

a
z 

V
it

a
 N

e
to

/P
u

ls
a

r 
Im

a
g

e
n

s

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_241a257_U05C12.indd   244 4/12/13   4:44 PM



	 a	agrOpecuária	nO	Brasil	 245

• Trabalho familiar: caracterizado pelo predomínio 
da mão de obra familiar em pequenas e médias pro‑
priedades – de subsistência ou comercial – e repre‑
senta cerca de 80% da mão de obra nos estabeleci‑
mentos agrícolas. No caso de a família obter bons ín‑
dices de produtividade e rentabilidade, a qualidade de 
vida é boa e seus membros raramente têm necessida‑
de de complementar a renda com outras atividades. 
Essa relação de trabalho é encontrada no cinturão 
verde das grandes cidades e em algumas regiões 
agroindustriais, principalmente na da laranja no esta‑
do de São Paulo, dos frigoríficos no Oeste catarinense, 
além de outros casos em que as famílias fornecem 
matéria ‑prima a grandes empresas processadoras. No 
entanto, quando a agricultura praticada pela família é 
extensiva e de subsistência, seus membros se veem 
obrigados a complementar a renda como trabalhado‑
res temporários em épocas de corte, colheita ou plan‑
tio nas grandes propriedades agroindustriais. Às ve‑
zes, buscam subemprego até mesmo nas cidades, re‑
tornando ao campo apenas em épocas necessárias ou 
propícias ao trabalho na propriedade familiar.

• Trabalho assalariado: empregados em fazendas e 
agroindústrias representam apenas 10% da mão de 
obra agrícola. São trabalhadores que têm registro 
em carteira e que recebem, portanto, pelo menos 
um salário mínimo por mês. Contam ainda com 
direito a férias (com acréscimo de um terço do sa‑
lário), 13o salário, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), descanso semanal remunerado e 
aposentadoria.

• Parceria e arrendamento: parceiros e arrendatá‑
rios alugam a terra de um proprietário para cultivar 

alimentos ou criar gado. Se o aluguel for pago em 
dinheiro, diz ‑se que há arrendamento; se o aluguel 
for pago com parte da produção, combinada entre 
as partes, ocorre uma parceria. Caso a divisão seja 
feita meio a meio, o parceiro será chamado de 
meeiro; caso seja feita com um terço, ele será co‑
nhecido como terceiro; caso seja de um quarto, 
como quarteiro.

• Escravidão por dívida: trata ‑se do aliciamento de 
mão de obra com falsas promessas. Ao empregar‑
‑se na fazenda, o trabalhador é informado de que 
está endividado e, como seu salário nunca é sufi‑
ciente para quitar a dívida, fica aprisionado sob a 
vigilância de jagunços (capangas armados a servi‑
ço de fazendeiros).
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Posseiros e grileiros

Posseiros são trabalhadores rurais que ocupam 
terras sem possuir o título de propriedade. Por causa do 
descaso histórico do poder público na administração dos 
problemas do campo e na realização da reforma agrária, 
muitos deles se engajaram em movimentos sociais, sendo 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
o mais representativo.

Para as ocupações, em geral são escolhidas fazendas 
improdutivas que se encaixam nos pré ‑requisitos consti‑
tucionais da realização da reforma agrária, para pressionar 
o governo a desapropriá ‑la e realizar os assentamentos. 
Entretanto, a partir do início deste século têm ocorrido 
com mais frequência invasão e destruição de propriedades 
produtivas, centros de pesquisa e órgãos públicos, o que 

configura uma ação ilegal. Em muitos casos, os enfrenta‑
mentos decorrentes dessas ações causam sérios conflitos 
e mortes entre lavradores, a polícia e os jagunços.

Alguns assentamentos, com destaque aos que se 
organizaram em cooperativas, foram bem ‑sucedidos e 
prosperaram, mas os que não conseguiram se organizar, 
muitas vezes porque foram implantados em áreas despro‑
vidas até mesmo de infraestrutura que permita o escoa‑
mento da produção, fracassaram.

Grileiros são os invasores de terras que conseguem, 
mediante corrupção, uma falsa escritura de propriedade 
da terra. Costumam agir em áreas de expansão das 
fronteiras agrícolas ocupadas inicialmente por posseiros, 
o que causa grandes conflitos e inúmeras mortes.
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O	estatutO	da	terra	e	a	refOrma	agrária

No primeiro texto a seguir, o agrônomo Francis‑
co Graziano Neto contextualiza historicamente 

o Estatuto da Terra (Lei 4 504, de 30 de novembro de 
1964) promulgado para embasar um programa de re‑
forma agrária que não foi realizado. Também analisa 
o que estava por trás de sua elaboração. Segundo o 
discurso oficial, buscava ‑se democratizar o acesso à 
propriedade rural, modernizar as relações de trabalho 
e de produção e, consequentemente, colaborar para o 
crescimento econômico do país.

O Estatuto da Terra possibilitou a realização de um 
Censo agropecuário que fornecesse os dados estatísti‑
cos necessários à elaboração de uma política de reforma 
agrária. Para a realização desse Censo, tornou ‑se neces‑
sário classificar os imóveis rurais por categorias, da mes‑

ma forma que, para realizar um censo demográfico, o 
IBGE classifica as pessoas por idade, sexo, cor e renda.

No entanto, logo surgiu uma dificuldade em ra‑
zão da grande diversidade das características físicas e 
das condições geográficas do imenso território brasi‑
leiro. A adoção de uma unidade fixa de medida (por 
exemplo, 1 hectare) não bastaria para classificar de 
maneira realista os imóveis rurais. Um hectare no fér‑
til e úmido Oeste paulista corresponde a uma realida‑
de agrícola totalmente diferente da de um hectare no 
solo ácido do Cerrado ou no Semiárido nordestino. 
Para resolver essa dificuldade, foi criada uma unidade 
especial de medida de imóveis rurais – o módulo ru-

ral, derivado do conceito de propriedade familiar. 
Leia o segundo texto a seguir.
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estatuto da terra

Temerosos com a expansão da Revolução Cubana, ocorrida 

em 1959, os Estados Unidos formularam a Aliança para o Progres-

so, política que estimulava reformas nas estruturas agrárias dos 

países latino -americanos, visando constituir uma vigorosa classe 

média rural no campo. Com anseios capitalistas e aspirações con-

sumistas, essa classe média seria o melhor freio à revolução co-

munista na América Latina. Em outras palavras, era preferível à 

oligarquia rural entregar os anéis que os dedos.

O Estatuto da Terra, como é conhecida a Lei 4 504/64, promulga-

da no governo de Castelo Branco, representou a expressão máxima 

dessa visão reformista defendida na época. O Estatuto propunha uma 

“solução democrática” à “opção socialista”. Procurava, dessa forma, 

impulsionar o desenvolvimento do capitalismo no campo.

Mas a propalada democratização da posse da terra não ocor-

reu. Nem mesmo sendo a reforma agrária proposta para fortale-

cer o capitalismo contra a expansão do socialismo na América 

Latina. A maioria dos países ensaiou, quase todos eles elabora-

ram planos, fizeram discursos, mas a redistribuição das terras 

nunca saiu do papel para valer.

Ao contrário da divisão da propriedade, o capitalismo impul-

sionado pelo regime militar após 1964 promoveu a modernização 

do latifúndio através do crédito rural subsidiado e abundante. Toda 

a economia brasileira cresceu vigorosamente, urbanizando -se e 

in dus tria lizando -se, sem necessitar democratizar a posse da ter-

ra nem precisar do mercado interno rural. Era o mundo se globa-

lizando, promovendo uma nova divisão internacional do trabalho.

O projeto de reforma agrária foi, assim, esquecido. O resul-

tado é que as estruturas agrárias dos países da América Latina, 

com o Brasil na liderança, continuaram extremamente concen-

tradas. Permaneceu o problema clássico: muita terra na mão de 

pouca gente, muita gente com pouca terra.

De econômico, o problema da terra virou social. A industria-

lização e o crescimento econômico não precisaram da reforma 

agrária para se efetivar. Isso é uma verdade histórica que des-

mentiu os economistas de esquerda da época, que incluíam os 

“desenvolvimentistas”. Mas restou o argumento ideológico: é 

uma grande injustiça a miséria que existe no campo, e essa deve-

-se à má distribuição das terras.

Assim o problema da terra foi trazido aos nossos dias. Como 

uma revolta da cidadania às injustiças sociais. Embora se argu-

mente ainda com as razões econômicas da reforma agrária, mudou 

o eixo da discussão principal.

GRAZIANO, Francisco. Estatuto da Terra. In: BRASIL em foco 2000 [CD-ROM]. 

Brasília: Ministério das Relações Exteriores; São Paulo: Terceiro Nome, 2000. 

Francisco Graziano é agrônomo e doutor em Administração, lecionou Economia 

Rural na Universidade Estadual Paulista (Unesp), exerceu a presidência do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e foi secretário da 

Agricultura do estado de São Paulo.

o que é propriedade familiar e módulo rural?

O inciso II, do art. 4º, do Estatuto da Terra (Lei 4 504/64), define 

como “Propriedade Familiar” o imóvel rural que, direta e pessoal-

mente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a 

força de trabalho, garantindo -lhes a subsistência e o progresso social 

e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de ex-

ploração, e eventualmente, trabalhado com a ajuda de terceiros. O 

conceito de propriedade familiar é fundamental para entender o sig-

nificado de Módulo Rural. O conceito de módulo rural é derivado do 

conceito de propriedade familiar, e, sendo assim, é uma unidade de 

medida, expressa em hectares, que busca exprimir a interdependên-

cia entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a 

forma e as condições do seu aproveitamento econômico.

INSTITUTO Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).  

Disponível em: <www.incra.gov.br>. Acesso em: 2 fev. 2013.

estAtuto dA terrA, ProPriedAde fAmiliAr e módulo rurAl
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A propriedade familiar possui área de dimensão 

variável, levando em consideração basicamente três 

fatores que, ao aumentar o rendimento da produção 

e facilitar a comercialização, diminuem a área do mó‑

dulo. Esses fatores são:

• Localização da propriedade: se o imóvel rural se 

localiza próximo a um grande centro urbano, em 

região bem atendida por sistema de transportes, ele 

proporciona rendimentos maiores do que um imó‑

vel mal localizado, por isso terá uma área menor.

• Fertilidade do solo e clima: quanto mais propícias 

as condições naturais – relevo, solo, clima e hidro‑

grafia – da região, menor a área do módulo.

• Tipo de produto cultivado e tecnologia empre-

gada: em uma região do país onde se cultiva man‑

dioca ou batata, por exemplo, e se utilizam técnicas 

tradicionais, o módulo rural deve ser maior do que 

em uma região que produz soja ou algodão com 

emprego de tecnologia moderna.

Com esses critérios, a partir da década de 

1990 passou ‑se a utilizar uma classificação regula‑

mentada em lei após a Constituição Federal de 

1988. São consideradas pequenas as propriedades 

com até 4 módulos rurais, médias as de 4 a 15 mó‑

dulos e grandes as que superam 15 módulos. Essa 

mudança foi necessária porque o art. 185 da Cons‑

tituição, do capítulo que trata da reforma agrária, 

proíbe a desapropriação, para fins de assentamen‑

to rural, de pequenas e médias propriedades, assim 

como de grandes propriedades produtivas. Leia o 

trecho da Constituição.

p	 dois	exemplos	contrastantes	de	imóveis	rurais:	à	esquerda,	empresa	rural	com	cultivo	de	feijão	em	Vacaria	(rs),	em	2011;	
e	à	direita,	agricultura	familiar	de	hortaliças	em	são	marcos	(pr),	em	2012.

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, 

para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo 

sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da 

dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis 

no prazo de até 20 (vinte) anos, a partir do segundo ano de sua emis-

são, e cuja utilização será prevista em lei.

Parágrafo 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em 

dinheiro.

[...]

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de re-

forma agrária:

 I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que seu proprietário não possua outra;

 II – a propriedade produtiva.

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência es-

tabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

 I – aproveitamento racional e adequado;

 II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente;

 III – observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho;

 IV – exploração que favoreça o bem -estar dos proprietários e 

dos trabalhadores. [...]

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

A reformA AgráriA nA Constituição de 1988

Delfim Martins/Pulsar Imagens Ricardo Teles/Pulsar Imagens
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Embora a Constituição de 1988 tenha fornecido 
instrumentos legais ao Estado para a realização da refor-
ma agrária, na prática os assentamentos têm ocorrido 
em ritmo lento. A maioria dos proprietários contestava 
na justiça a desapropriação de suas terras, argumentan-
do que não eram improdutivas ou que o preço da inde-
nização não correspondia ao valor de mercado. Isso fazia 
com que os processos se arrastassem por anos, impedin-
do o assentamento das famílias selecionadas pelo Incra.

Tal problema foi solucionado em dezembro de 
1996, quando foi firmado um importante acordo no 
Congresso Nacional e foi aprovada a Lei do Rito Sumá-
rio de Desapropriação. Com essa lei, o pagamento da 
indenização passou a ser acompanhado pela posse 
imediata da propriedade em litígio, ou no prazo estipu-
lado pelo juiz, sem que o recurso judicial do proprietá-
rio para questionar o valor pago ou o laudo que decla-
rou a terra como improdutiva impeça sua retirada. Em 
contrapartida, foi aprovada outra lei que proibiu a de-
sapropriação de propriedades invadidas.

Nesse acordo, os deputados e senadores que 
representavam os interesses dos grandes proprie-
tários rurais votaram a favor do rito sumário de 
desapropriação. De outro lado, os que defendiam a 
realização acelerada da reforma agrária votaram a 
favor da não desapropriação das terras invadidas. 
Essas medidas possibilitaram ao governo imprimir 
maior velocidade aos projetos de assentamento.

Os gráficos desta página mostram que, ape-
sar dos assentamentos realizados a partir da dé-
cada de 1990, ainda há grande concentração de 
terras em mãos de alguns poucos proprietários, 
enquanto a maioria dos produtores rurais detém 
uma parcela muito pequena da área agrícola. Há 
um número estimado em centenas de milhares 
de trabalhadores urbanos e rurais aguardando as-

sentamento, enquan-
to cerca de 32% da 
área agrícola nacional 
é constituída por pro-
priedades nas quais a 
terra é improdutiva.

Número de famílias
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Brasil: famílias assentadas por região – 1994-2011
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Brasil: estrutura fundiária – 2006

∏	 segundo	o	censo	agrope-
cuário	2006,	0,9%	dos	esta-	
belecimentos	rurais	tinham	
mais	de	1	000	hectares	e	
ocupavam	 43%	 da	 área	
agrícola	do	país;	em	contra-
partida,	47%	dos	estabele-
cimentos	 rurais	 ti	nham	
área	de	até	10	hectares	e	
ocupavam	somente	2,7%	
dessa	área.

INCRA. Números da reforma agrária. Disponível em: <www.incra.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.
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Segundo as unidades da Federação Segundo as Grandes Regiões
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Também em 1996 foi estabelecida a possibilidade 
de impulsionar a realização da reforma agrária por via 
fiscal, que consiste em utilizar a cobrança de impos‑
tos como mecanismo de alteração da estrutura fun‑
diária. No Brasil, o Imposto Territorial Rural (ITR) 
sempre foi muito baixo e altamente sonegado. Naque‑
le ano, porém, foram criadas trinta alíquotas para esse 
imposto: quanto maior a propriedade e menor o seu 
grau de utilização, maior o imposto; e vice ‑versa: 
quanto menor a propriedade e maior o seu grau de 
utilização, menor o valor a ser pago. Quem possui 
imóvel rural de até 50 hectares, por exemplo, e utiliza 
mais de 80% da área, paga a menor alíquota – de 0,08% 
do valor venal da propriedade – ao ano. No outro ex‑
tremo, quem possui imóvel rural de mais de 5 mil hec‑
tares e utiliza menos de 30% da área, paga 20% ao ano 
de ITR. Assim, a cada cinco anos, o proprietário de‑
sembolsará o valor de sua propriedade aos cofres do 

governo. Na prática, essa lei obriga os latifundiários a 
produzir em suas terras, vendê ‑las, subdividi ‑las ou 
arrendá ‑las, para torná ‑las produtivas.

É importante destacar que atualmente a distri‑
buição de terras não é suficiente para melhorar as con‑
dições de vida das camadas mais pobres da população. 
No Brasil, o enfrentamento dos problemas da agricul‑
tura deve ser estruturado por políticas fundiárias regio‑
nais, porque uma fórmula única não pode ser aplicada 
em todo o território, tendo em vista as diferentes ne‑
cessidades. Em alguns casos, o ITR pode ser um impor‑
tante mecanismo de combate à pobreza no campo, em 
outros, a distribuição de terras pode obter resultado 
melhor, enquanto para os trabalhadores rurais empre‑
gados nas agroindústrias, tanto os boias ‑frias quanto 
os empregados permanentes, a modernização das rela‑
ções de trabalho e o aumento da renda podem consti‑
tuir o caminho mais rápido de combate à pobreza. 

prOduçãO	agrOpecuária	Brasileira

Como vimos, as atividades agropecuárias e a 
cadeia produtiva nela envolvida foram responsáveis 
por 37% do PIB nacional. O Brasil é líder mundial na 
produção e exportação de café, açúcar, álcool e suco 
de frutas e o maior exportador mundial de soja, car‑
ne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados 
de couro.

O gráfico a seguir mostra a participação de cada 
estado brasileiro e das Grandes Regiões na produção de 
cereais. Atualmente, as fronteiras agrícolas se expan‑
dem principalmente pelo Centro ‑Oeste e pela periferia 
da Amazônia, em regiões de relevo relativamente plano 
– o que facilita a mecanização – e de solos e climas fa‑
voráveis utilizando corretivos e, às vezes, irrigação. 

Brasil: cereais, leguminosas e oleaginosas* – 2012

IBGE. Levantamento sistemático da produção agrícola 2012. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

* Produtos: algodão herbáceo, amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, soja, aveia, centeio, cevada, girassol, sorgo, trigo e triticale (cereal obtido pelo cruzamento de trigo com centeio).
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Bastante heterogênea, a estrutura produtiva do 

setor agropecuário conta, de um lado, com forte parti‑

cipação da agricultura familiar e, de outro, com a pre‑

sença de grandes conglomerados nacionais (alguns dos 

quais já expandiram seus negócios para o exterior e se 

transformaram em transnacionais) e estrangeiros que 

se posicionam entre os maiores do mundo. No país 

existem grandes frigoríficos de carne bovina (JBS Fri‑

boi e Bertin, que, após se fundirem, formaram o maior 

frigorífico do mundo, e Marfrig), suína e de aves (Perdi‑

gão e Sadia, cuja fusão originou a BRF Brasil Foods), 

usinas de açúcar e álcool (Copersucar e Cosan), fábri‑

cas de suco de laranja e outras frutas (LDC Agroindus‑

trial e Citrosuco), produtores e beneficiadores de soja 

(Bunge e Cargill) e café (Cooxupé e Café Santa Clara) 

que colocaram o Brasil na primeira posição entre os 

exportadores mundiais desses produtos.

Segundo o Censo Agropecuário, em 2006 somente 

10% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros utilizavam 

trator na preparação dos solos, cultivo ou colheita (um 

indicador básico de tecnologia no campo). A título de 

comparação: nos Estados Unidos e na França, mais de 

90% dos estabelecimentos agrícolas possuem tratores.

As máquinas estavam fortemente concentradas 

no Centro ‑Sul, região com a agropecuária mais moderna 

do país e com a presença dos grandes conglomerados 

agroindustriais. Por meio do uso de tratores, é possível 

inferir sobre a utilização de outras tecnologias e serviços 

no campo brasileiro, que provavelmente é ainda menos 

comum: irrigação, seleção de sementes, assistência téc‑

nica especializada, uso de imagens de satélites e outras. 

Observe, no mapa a seguir, as regiões onde se desen‑

volvem a agropecuária moderna e a tradicional, além da 

direção em que ocorre a expansão das fronteiras agrícolas.

OCEANO
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0°

45° O

Equador

Trópico de Capricórnio 

Megalópole Rio-São Paulo

Áreas de industrialização e
urbanização mais desenvolvidas

Áreas com predomínio de atividades
agropecuárias mais modernas

Áreas com predomínio de atividades
agropecuárias tradicionais, com algumas
grandes cidades e indústrias

Áreas pouco povoadas, com paisagens
naturais menos alteradas

Áreas pouco povoadas, com economia
incipiente

Expansão da “Fronteira agropecuária”
km

0 390

RORAIMA

AMAZONAS
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DO SUL
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Teresina
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Campo Grande
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João
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Recife
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Aracaju

Salvador
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Rio de Janeiro

São Paulo
Curitiba

Florianópolis

Porto Alegre

Belo
Horizonte

Goiânia
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Palmas

Brasil: espaço geográfico

Adaptado de: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. São Paulo: Ática, 2012. p. 144.

No Brasil, o potencial de crescimento econômi‑

co decorrente do fortalecimento do agronegócio e da 

agricultura familiar é muito grande. Além disso, rela‑

tórios de vários organismos internacionais, entre eles 

a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (Unctad), apontam que deve haver 

grande demanda mundial por alimentos nos próxi‑

mos anos e colocam o Brasil como importante forne‑

cedor de grãos, proteína animal e biocombustível. 

Observe no gráfico da página seguinte a projeção feita 

para o Brasil, em relação ao mundo, de quanto deve 

crescer a produção em dez anos.
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Segundo projeções da ONU, existem to‑

das as condições estruturais para que o Brasil, 

quinto maior exportador agrícola mundial em 

2008, possa ocupar a primeira posição: extensa 

área agricultável ainda improdutiva, condições 

naturais favoráveis, centros de pesquisa de 

ponta (com destaque para a Embrapa) e for‑

mação de mão de obra qualificada em univer‑

sidades e escolas técnicas.

O crescimento do comércio exterior de 

produtos agrícolas, porém, depende de os paí‑

ses desenvolvidos implementarem mudanças 

em suas políticas agrícolas. O Brasil e outros 

países em desenvolvimento enfrentam restri‑

ções que os impedem de aumentar o volume 

de exportações por conta do protecionismo 

dos países mais ricos: por meio de uma série de 

medidas, aplicadas de forma isolada ou conjunta, eles 

protegem seu setor agrícola, além de concederem ele‑

vados subsídios a seus agricultores. Entre essas medi‑

das, destacam ‑se:

• barreiras tarifárias: elevação dos impostos sobre 

os produtos importados;

• barreiras não tarifárias: geralmente utilizadas como 

argumento para restringir importações por meio de 

proibições, cotas ou mesmo sobretaxas. São elas:

 – barreiras fitozoossanitárias: alegação de que 

produtos da agropecuária correm risco de con‑

taminação;

 – cláusulas trabalhistas: sobretaxa ou proibição 

de importação de produtos cultivados ou fabri‑

cados em países cujas leis trabalhistas são defi‑

cientes, os salários baixos ou que utilizam traba‑

lho escravizado ou semiescravizado;

 – cláusulas ambientais: sobretaxa ou proibição 

de importação de produtos cultivados ou fabri‑

cados em países onde ocorrem agressões am‑

bientais no processo de produção;

 – embargo: proibição de importação de qualquer 

produto de países governados por regimes dita‑

toriais, que abriguem grupos terroristas, prati‑

quem tortura, perseguição política ou religiosa e 

que não respeitem a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU;

 – estabelecimento de cotas de importação: limi‑

tação da quantidade de produtos de determinado 

país que pode ingressar no mercado interno.

Além das dificuldades externas para a exporta‑

ção de produtos agrícolas, há também fatores inter‑

nos que reduzem o potencial de crescimento e a com‑

petitividade do Brasil:
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ZAFALON, Mauro. Pré -sal do campo traz U$ 1 tri em 10 anos. Folha de S.Paulo, São Paulo, 18 out. 2009. Caderno Dinheiro, p. B8.

•	 deficiências no setor de transportes e armazena‑

gem, o que aumenta os custos operacionais;

•	 elevada carga tributária;

•	 baixa disponibilidade de crédito e financiamentos;

•	 falta de incentivo à formação de cooperativas;

•	 pequena abrangência espacial de energia elétrica 

na zona rural, inibindo investimentos em irrigação 

e armazenagem, entre outros.

p	 Os	agricultores	dos	países	desenvolvidos	resistem	à	perda	de	
suas	vantagens.	protesto	de	agricultores	franceses	contra	o	cor-
te	de	subsídios	para	a	agropecuária,	em	rouen	(foto	de	2009).
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Apesar dessas dificuldades, o Brasil ocupa, como 
vimos, uma posição importante no mercado mundial 
como exportador de produtos agrícolas. Entretanto, 
para abastecer o mercado interno, o país necessita 
importar alguns alimentos, como o trigo, cuja área 
plantada foi reduzida de 1990 até 2002, quando voltou 
a apresentar relativo crescimento. Em 1990, foi elimi‑
nado o monopólio de sua comercialização, até então 
exercida pelo Banco do Brasil e, a partir de então, os 
moinhos ficaram livres para comprar o produto de 
qualquer fornecedor, nacional ou estrangeiro. Como a 
produção de trigo do Canadá e dos Estados Unidos 
recebe elevados subsídios governamentais para a ex‑
portação, muitas vezes o produto importado acaba 
chegando ao Brasil mais barato que o nacional.

Ao longo da História, a política agrícola brasilei‑
ra tem oferecido mais incentivos aos produtos agríco‑
las de exportação, quase sempre cultivados nos gran‑
des latifúndios, em detrimento da produção para o 
mercado interno, geralmente obtida em pequenas e 
médias propriedades. Somente a partir 1995, com a 
estabilização da economia e os programas assisten‑
ciais de transferência de renda que promoveram au‑
mento do poder de consumo das camadas mais po‑
bres da população, houve uma inversão de rumos, e os 
produtos que receberam mais incentivos foram o ar‑
roz, o feijão, a mandioca e o milho (largamente usado 
na produção de ração para o gado), que, assim, passa‑
ram a apresentar significativo aumento da área culti‑
vada e da produção obtida. Esse aumento da produ‑
ção de itens voltados em sua maioria para o mercado 
interno explica ‑se também pela prática da associação 
de culturas em grandes propriedades, o que propor‑
ciona ganhos na comercialização do produto associa‑
do e economia de gastos com a preservação dos solos.

RebAnho bRAsileiRo – 2011

número de cabeças (em milhões)

Aves 1 266

bovinos 212,8

suínos 39,3

ovinos 17,6

Caprinos 9,3

equinos 5,5

bubalinos 1,3

Muares 1,3

Asininos 0,9

IBGE. Produção da pecuária municipal 2011. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. 

Acesso em: 28 jan. 2013.

Em relação à criação de animais, as aves, so‑
bretudo os galináceos, compõem o maior número; 
a Região Sudeste possui cerca de 35% das aves des‑
tinadas à produção de ovos, enquanto a Região Sul 
concentra mais de 50% das que serão abatidas. O 
segundo rebanho do país é o de bovinos. Observe a 
tabela desta página.

De acordo com o IBGE, em 2011 o país tinha 
atingido um efetivo de quase 213 milhões de cabeças 
de gado bovino, sendo o maior do mundo em termos 
comerciais (ou o segundo em números totais, já que o 
primeiro é o da Índia, onde, contudo, esses animais 
não têm uso comercial, pois são considerados sagra‑
dos). Observe, no gráfico abaixo, a distribuição do re‑
banho brasileiro por regiões.

Norte

20,3%

Nordeste

13,9%

Sudeste

18,5%

Sul

13,1%

Centro-Oeste

34,1%

Brasil: distribuição regional do rebanho bovino – 2011

IBGE. Produção da pecuária municipal 2011. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

O crescimento da produção das regiões Centro‑
‑Oeste e Norte do país vem sendo registrado desde o 
fim da década de 1980, superando áreas tradicionais 
de pecuária bovina, como as do Sul. Os maiores reba‑
nhos de bovinos encontram ‑se nos estados de Mato 
Grosso (13,7% do total), Minas Gerais (11,2%), Mato 
Grosso do Sul (10,1%), Goiás (10,2%), Pará (8,5%) e 
Rio Grande do Sul (6,7%).

A pecuária bovina brasileira vem passando, 
desde a década de 1980, por uma mudança estrutural, 
deixando de ser predominantemente extensiva. Tem‑
‑se tornado cada vez mais frequente a seleção de raças 
e a vacinação do gado, que é alimentado em pastos 
cultivados, no período chuvoso, e com ração, nos pe‑
ríodos de estiagem. Essas características são típicas da 
pecuária semi ‑intensiva ou intensiva, cada vez mais 
dominada por grandes empresas agroindustriais.
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O tempo médio de engorda diminuiu de quatro 
anos, na década de 1970, para dois anos e meio, da dé‑
cada de 1990 até os dias de hoje. Os criadores que não 
acompanham esses índices têm um custo de produção 
maior e, em geral, não conseguem repor o número de 
cabeças em seu rebanho após o abate do boi gordo. As‑
sim, suas atividades tornam ‑se ineficientes e inviáveis.

Essas mudanças vêm ocorrendo, ainda que mais 
lentamente, mesmo em regiões onde predominava a 
pecuária extensiva. É o caso do Sertão nordestino, da 
Região Centro ‑Oeste e da periferia da Amazônia.

Apesar da modernização no setor, ocorre com 
certa frequência a divulgação de notícias sobre a ocor‑
rência de focos de febre aftosa, como as que ocorreram 

nos estados de Mato Grosso do Sul em 2006 e no Para‑
ná em 2012. Essa doença − altamente contagiosa e que 
atinge bovinos, suínos, ovinos e caprinos − é transmi‑
tida entre o gado pelo simples contato, e seus sintomas 
são febre, aftas na boca, feridas nas patas e mamas. 
Isso impede os animais de pastar, reduzindo seu peso 
e a produção de leite, podendo levá ‑los à morte.

A aftosa provoca grandes prejuízos, uma vez que 
o gado contaminado deve ser sacrificado para a doen‑
ça não se expandir, e sua ocorrência recorrente já levou 
vários países que importam carne do Brasil a declarar 
embargo, prejudicando as exportações. Entretanto, a 
doença não apresenta riscos à saúde humana e rara‑
mente é transmitida pelo consumo de carne ou leite.

Em vários países europeus a febre aftosa foi erradi‑
cada por meio do controle de trânsito do gado e da va‑
cinação obrigatória. No Brasil, embora a vacinação seja 
obrigatória e também exista controle de trânsito, nem 
sempre a lei é cumprida, e o rebanho fica sujeito à con‑
taminação, principalmente quando há importação de 
gado de alguns países vizinhos. O governo brasileiro e os 
criadores têm procurado aperfeiçoar esses mecanismos 
zoossanitários preventivos. Para aumentar o controle e 
a aceitação da carne brasileira no mercado internacio‑
nal, o Ministério da Agricultura criou em 2002 o Sistema 
Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bo‑
vina e Bubalina (Sisbov). Esse mecanismo permite o ras‑
treamento dos animais desde seu nascimento até o mo‑

mento em que sua carne é processada para ir à mesa do 
consumidor, garantindo sua procedência.

Outro fator importante para garantir as expor‑
tações (o Brasil ocupa a segunda posição mundial, 
sendo superado somente pelos Estados Unidos) foi a 
“moratória dos grãos”, implantada em 2006, e a “mo‑
ratória da carne”, de 2009. Trata ‑se de acordos cele‑
brados entre distribuidores, como a Associação Bra‑
sileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), a 
Associação Nacional dos Exportadores de Cereais 
(Anec), grandes frigoríficos, cadeias de supermerca‑
dos e ONGs (como Greenpeace e WWF), nos quais 
há o comprometimento de não comercializar produ‑
tos agropecuários de áreas desmatadas após 2006.

p	 curral	com	gado	bovino	mestiço	em	neves	paulista	(sp),	em	2012.	a	alimentação	com	ração	diminui	o	
tempo	para	engorda	e	abate	do	gado.
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1.	 de	que	forma	o	histórico	de	concentração	de	terras	no	Brasil	reflete	na	situação	atual	da	organização	da	
produção	agropecuária?

2.	 O	que	vem	acontecendo	no	Brasil,	nas	últimas	décadas,	com	a	participação	da	população	economicamente	
ativa	dedicada	às	atividades	agrícolas?

3.	 cite	alguns	fatores	que	podem	contribuir	para	o	aumento	das	exportações	brasileiras	de	produtos	agrícolas.	
cite	outros	que	as	dificultam.

4.	 analise	o	gráfico	da	estrutura	fundiária	brasileira	na	página	248	e	relacione	-o	com	a	questão	da	reforma	
agrária.

Compreendendo conteúdos

1.	 analise	 o	 gráfico	 ao	 lado	 e	
responda	às	questões.	

a)	 como	foi	a	evolução	da	pro-
dução	de	soja	(em	tonela-
das),	da	área	cultivada	(em	
hectares)	e	da	produtividade	
(em	 kg/ha)	 no	 período	 de	
1970	a	2006?

b)	cite	os	fatores	que	explicam	
a	evolução	da	produtividade	
da	soja	cultivada	no	Brasil.

2.	 as	relações	de	trabalho	no	campo	têm	uma	vinculação	direta	com	o	dinamismo	da	economia	de	um	país.	O	
texto	a	seguir	mostra,	resumidamente,	em	que	condições	ocorreu	o	processo	de	ocupação	do	território	norte-
-americano	pelos	imigrantes	que	lá	chegaram	a	partir	do	século	XiX	e	como,	de	certa	forma,	isso	influenciou	o	
dinamismo	econômico	daquele	país,	diferentemente	do	que	ocorreu	em	território	brasileiro	na	mesma	época.

A	questão	agrária	nos	Estados	Unidos

[...] Nos Estados Unidos, onde as oligarquias escravocratas foram derrotadas militarmente, as elites formadas de 
imigrantes e descendentes tinham uma clara consciência do país como uma nação em formação. Esta consciência se 
expressa claramente com o “Homestead Act”, de 1862, que visava garantir legalmente a abertura do Oeste para as 
levas de imigrantes que começavam a afluir em massa da Europa.

desenvolvendo habilidades 
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IBGE. Censo Agropecuário 2006. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.
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É extremamente revelador notar que, um pouco antes no Brasil, as elites escravocratas procuravam, ao contrário, 
fechar a fronteira agrícola através da “Lei de Terras”, de 1850. Esta lei estabelecia que as terras devolutas não seriam 
passíveis de serem apropriadas livremente, mas somente contra o pagamento de uma dada importância, suficien‑
temente elevada para impedir o acesso à terra pelos imigrantes europeus que começavam a vir para substituir o 
trabalho escravo nas lavouras de café e pelos futuros ex ‑escravos.

Ao aportar nos Estados Unidos, o imigrante tinha a opção de tentar uma colocação no setor urbano ‑industrial ou “ir 
para o Oeste”. É claro que esta possibilidade de “tentar a sorte” no Oeste não era tão simples como nos mostram 
muitos filmes. Era necessário ter algum dinheiro para cobrir os gastos com a viagem e a instalação, bem como a luta 
pela posse efetiva da terra estava além da capacidade de incontáveis famílias de pioneiros. O balanço, no entanto, foi 
altamente positivo. O papel dinâmico do vasto setor agrícola formado por unidades familiares no processo de desen‑
volvimento econômico americano é conhecido.

Um fato que merece destaque é a escassez permanente de mão de obra que esta abertura da fronteira agrícola pro‑
vocava. Existem estudos onde este fato é apontado como um dos principais fatores explicativos do maior dinamismo 
tecnológico observado nas atividades produtivas em geral, e especialmente na indústria americana, comparada com a 
Europa. O empresário americano, confrontado com esta pressão permanente dos custos com mão de obra, procurava 
inovar, introduzindo novos métodos produtivos que aumentavam a produtividade do trabalho. Do lado do setor agrí‑
cola, desde o início, a escassez relativa de mão de obra e a grande abundância de terras estimulavam a introdução de 
todo tipo de inovação que aumentasse a capacidade de trabalho do “farmer” americano. Desse modo, a ocupação do 
solo se fez de forma relativamente intensiva, manifestando ‑se um processo precoce de mecanização agrícola.

Havia, portanto, um dinamismo tecnológico difuso em todos os setores produtivos que tinha como um de seus princi‑
pais fatores estimulantes a relativa escassez de trabalho provocada pelo acesso livre à terra. Nessa situação, o êxodo 
rural irá se processar de modo equilibrado. Isto é, ele será fruto, principalmente, do aumento das oportunidades 
de emprego no setor urbano ‑industrial. Em outras palavras, podemos dizer que, nos Estados Unidos, os fatores de 
atração para as cidades preponderam sobre os fatores de expulsão do campo. O indivíduo sai do campo para a cidade 
não porque foi expulso pelo proprietário de terras ou porque não tem as condições de sobrevivência, mas porque esta 
última lhe oferece todo um leque de opções profissionais mais bem remuneradas, além dos demais atrativos concer‑
nentes ao estilo de vida citadino, como atividades culturais inexistentes no campo.

[...]

rOmeirO,	ademar	ribeiro.	estados	unidos	e	Japão.	in: A reforma agrária no mundo.	(universidade	aberta,	3).	
disponível	em:	<www.incra.gov.br/pnud/_pubs/fasci/fasci.htm>.	acesso	em:	21	jul.	2006.

ademar	ribeiro	romeiro	é	engenheiro	agrônomo.

após	ler	o	texto,	faça	uma	comparação	entre	a	realidade	norte	-americana	e	a	brasileira	nos	dias	atuais.	para	
orientar	a	elaboração	do	seu	texto,	leve	em	consideração	as	seguintes	questões:

a)	 a	importância	da	democratização	do	acesso	à	terra	para	o	desenvolvimento	econômico	dos	estados	unidos.

b)	as	diferenças	históricas	entre	os	estados	unidos	e	o	Brasil	com	relação	ao	problema	fundiário.

c)	 O	acesso	à	propriedade	fundiária,	em	diferentes	momentos	históricos,	como	suporte	para	consolidar	o	mercado	
interno	e	fortalecer	a	democracia.

DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	geografia	e	história.

a	estrutura	fundiária	das	terras	no	Brasil	(número,	tamanho	e	distribuição	das	propriedades	rurais)	apresen-
ta	grande	concentração	de	área	em	grandes	propriedades	e	ainda	reflete	algumas	heranças	do	período	colonial.	

para	compreendê	-la,	é	necessário	uma	retomada	histórica	desde	o	século	XVi,	quando	não	só	as	terras	
que	até	então	pertenciam	à	coroa	portuguesa	foram	divididas,	como	também	iniciou	-se	um	processo	que	mais	
tarde	originaria	a	visão	dominante	de	terra	enquanto	propriedade	privada,	concentrada	na	mãos	de	poucos	
proprietários.	

O	que	essa	divisão	de	terras	revela	sobre	o	exercício	do	poder	político	no	Brasil?	de	que	forma	desenvolveu-
-se	essa	divisão?	analise	as	imagens	da	página	a	seguir	e	faça	o	que	se	pede.

p
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1.	O	mapa	da	divisão	territorial	da	colônia	portuguesa	na	amé		rica	retrata	a	forma	como	o	Brasil	foi	dividido	du-
rante	o	período	colonial.	Que	tipo	de	divisão	é	esta?	por	que	ela	pode	ser	considerada	a	origem	da	propriedade	
privada	no	Brasil?

2.	a	 primeira	 manifestação	 republicana	
no	 Brasil,	 também	 conhecida	 como	
“república	Velha”,	ca	rac	te	rizou	-se	por	
um	 governo	 oligárquico,	 ou	 seja,	 con-
centrado	 na	 mão	 de	 poucos.	 a	 charge	
ao	lado	nos	permite	supor	quem	eram	
os	 poucos	 que	 governavam	 o	 país.	
identifique	-os	e	relacione	a	origem	de	
seu	poder	com	a	divisão	de	terras	prati-
cada	no	Brasil	desde	o	período	colonial.

3.	com	base	na	leitura	do	texto	“estatuto	
da	 terra”,	 da	 página	 246,	 contextua-
lize	 o	 momento	 histórico	 vivenciado	
pelo	 país	 que	 suscitou	 tal	 proposta	 e	
relacione	-o	 com	 a	 concentração	 de	
terras	nas	mãos	de	grandes	latifundiá-
rios.	na	sua	opinião,	esta	reforma	gerou	
frutos?

∏	 representação	 das	 capitanias	
hereditárias	na	“carta	do	Brasil”,	
de	luís	teixeira	(c.	1586).	

p	 charge	do	voto	de	cabresto	mostrando	o	político	levando	o	eleitor	
para	votar,	do	cartunista	storni,	publicada	na	revista	Careta,	n.	974,	
ano	20,	de	1927.
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Pesquisa	na	internet

P Atlas da questão agrária no brasil

A tese de doutorado O rural e o urbano: é possível uma tipologia, defendida em 2008 por Eduardo Girardi na Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) de Presidente Prudente foi transformada neste Atlas, no qual o autor analisa a questão agrária e a ocupação do 

território, a luta pela terra e muitos outros assuntos ligados ao tema. Disponível em: <www2.fct.unesp.br/nera/atlas/>. Acesso 

em: 28 jan. 2013.

P empresa brasileira de Pesquisa Agropecuária (embrapa)

Disponibiliza informações relacionadas a meio ambiente, agroindústria, desenvolvimento regional, além de mapas de zonea-

mento agroecológico e outros dados. Disponível em: <www.embrapa.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

P instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária (incra)

Apresenta vários dados estatísticos e estudos sobre reforma agrária e estrutura fundiária no Brasil. Disponível em: <www.incra.

gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

P Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Para conhecer estatísticas e dados sobre programas do governo e serviços ligados à agropecuária. Disponível em:  

<www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

P Ministério do Desenvolvimento Agrário

Contém legislação, projetos governamentais, dados estatísticos, mapas e relatórios sobre a agropecuária brasileira. Disponível 

em: <www.mda.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

Sessão	de	vídeo

P o sonho de Rose – 10 anos depois. Direção: Tetê Moraes, Brasil, 1997.

O sonho de Rose mostra o reencontro, após dez anos, da diretora Tetê Moraes com as personagens do 

filme Terra para Rose. Acompanha a trajetória dos trabalhadores sem -terra que, depois da ocupação 

de 1985, conseguiram transformar seus sonhos em realidade.

P Um sonho distante. Direção: Ron Howard, Estados Unidos, 1992.

O filme retrata a vida de um casal de imigrantes irlandeses durante a colonização do oeste dos Estados 

Unidos no final do século XIX. Mostra de forma clara que, apesar do acesso à terra, os pioneiros pas-

savam por grandes dificuldades.

P Terra para Rose. Direção: Tetê Moraes, Brasil, 1987.

Retrata a história de Rose, agricultora sem -terra que, com outras 1 500 famílias, participou da primeira 

grande ocupação de terra improdutiva, a fazenda Annoni, em Ronda Alta (RS), em 1985. O documentário 

aborda a questão da reforma agrária no Brasil no período de transição pós -regime militar, mostrando 

o início do MST. Rose deu à luz o primeiro bebê nascido no acampamento e, mais tarde, foi morta em 

estranho acidente.D
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FAçA	NO	

CADER
NO

Enem

	 1.	Uma empresa norte ‑americana de bioenergia está ex‑
pandindo suas operações para o Brasil para explorar 
o mercado de pinhão ‑man so. Com sede na Califórnia, 
a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão‑
‑man so, oleaginosa utilizada hoje na produção de biodie‑
sel e de querosene de aviação.

Adaptado	de:	MAgOssI,	e.	O Estado de S. Paulo,	são	paulo,	
19	maio	2011.

A	partir	do	texto,	a	melhoria	agronômica	das	sementes	
de	 pinhão	‑manso	 abre	 para	 o	 Brasil	 a	 oportunidade	
econômica	de:

a)	 ampliar	as	regiões	produtoras	pela	adaptação	do	
cultivo	a	diferentes	condições	climáticas.

b)	 benefi	ciar	os	pequenos	produtores	camponeses	de	
óleo	pela	venda	direta	ao	varejo.

c)	 abandonar	a	energia	automotiva	derivada	do	petró‑
leo	em	favor	de	fontes	alternativas.

d)	 baratear	cultivos	alimentares	substituídos	pelas	
culturas	energéticas	de	valor	econômico	superior.

e)	 reduzir	o	impacto	ambiental	pela	não	emissão	de	ga‑
ses	do	efeito	estufa	para	a	atmosfera.

	 2.	No Estado de São Paulo, a mecanização da colheita da 
cana ‑de ‑açúcar tem sido induzida também pela legis‑
lação ambiental, que proíbe a realização de queimadas 
em áreas próximas aos centros urbanos. Na região de 
Ribeirão Preto, principal polo sucroalcooleiro do país, a 
mecanização da colheita já é realizada em 516 mil dos 
1,3 milhão de hectares cultivados com cana ‑de ‑açúcar.

BAlsAdI,	O.	et al.	Transformações	tecnológicas	e	a	força	de	
trabalho	na	agricultura	brasileira	no	período	de	1990	‑2000.	

Revista de economia agrícola,	v.	49	(1),	2002.

O	texto	aborda	duas	questões,	uma	ambiental	e	outra	
socioeconômica,	que	integram	o	processo	de	moderni‑
zação	da	produção	canavieira.	em	torno	da	associação	
entre	elas,	uma	mudança	decorrente	desse	processo	
é	a:	

a)	 perda	de	nutrientes	do	solo	devido	à	utilização	cons‑
tante	de	máquinas.

b)	 efi	ciência	e	racionalidade	no	plantio	com	maior	pro‑
dutividade	na	colheita.

c)	 ampliação	da	oferta	de	empregos	nesse	tipo	de	am‑
biente	produtivo.

d)	 menor	compactação	do	solo	pelo	uso	de	maquinário	
agrícola	de	porte.

e)	 poluição	do	ar	pelo	consumo	de	combustíveis	fósseis	
pelas	máquinas.

	 3.	O Centro ‑Oeste apresentou ‑se como extremamente re‑
ceptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era 

praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de 
monta nem outros investimentos fi xos vindos do passado. 
Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmen‑
te a serviço de uma economia moderna.

Adaptado	de:	sANTOs,	M.	A urbanização brasileira.	são	
paulo:	edusp,	2005.

O	texto	trata	da	ocupação	de	uma	parcela	do	território	
brasileiro.	 O	 processo	 econômico	 diretamente	 asso‑
ciado	a	essa	ocupação	foi	o	avanço	da:

a)	 industrialização	voltada	para	o	setor	de	base.

b)	 economia	da	borracha	no	sul	da	Amazônia.

c)	 fronteira	agropecuária	que	degradou	parte	do	cerrado.

d)	 exploração	mineral	na	Chapada	dos	guimarães.

e)	 extrativismo	na	região	pantaneira.

	 4.	em	uma	disputa	por	 terras,	em	Mato	grosso	do	sul,	
dois	 depoimentos	 são	 colhidos:	 o	 do	 proprietário	 de	
uma	fazenda	e	o	de	um	integrante	do	Movimento	dos	
Trabalhadores	rurais	sem	Terra:

Depoimento 1

A minha propriedade foi conseguida com muito sacrifí‑
cio pelos meus antepassados. Não admito invasão. Essa 
gente não sabe de nada. Estão sendo manipulados pe‑
los comunistas. Minha resposta será a bala. Esse povo 
tem que saber que a Constituição do Brasil garante a 
propriedade privada. Além disso, se esse governo quiser 
as minhas terras para a reforma agrária terá que pagar, 
em dinheiro, o valor que eu quero – proprietário de uma 
fazenda no Mato Grosso do Sul.

Depoimento 2

Sempre lutei muito. Minha família veio para a cidade por‑
que fui despedido quando as máquinas chegaram lá na 
usina. Seu moço, acontece que eu sou um homem da ter‑
ra. Olho pro céu, sei quando é tempo de plantar e de co‑
lher. Na cidade não fi co mais. Eu quero um pedaço de ter‑
ra, custe o que custar. Hoje eu sei que não estou sozinho. 
Aprendi que a terra tem um valor social. Ela é feita para 
produzir alimento. O que o homem come vem da terra. O 
que é duro é ver que aqueles que possuem muita terra e 
não dependem dela para sobreviver pouco se preocupam 
em produzir nela – integrante do Movimento dos Traba‑
lhadores Rurais Sem Terra (MST), de Corumbá (MS).

A	 partir	 da	 leitura	 do	 depoimento	 1,	 os	 argumentos	
utilizados	para	defender	a	posição	do	proprietário	de	
terras	são:

I.	 A	Constituição	do	país	garante	o	direito	à	proprieda‑
de	privada;	portanto,	invadir	terras	é	crime.

II.	 O	MsT	é	um	movimento	político	controlado	por	par‑
tidos	políticos.

III.	As	terras	são	fruto	do	árduo	trabalho	das	famílias	
que	as	possuem.
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IV.	este	é	um	problema	político	e	depende	unicamente	
da	decisão	da	justiça.

está(ão)	correta(s)	a(s)	proposição(ões):

a)	 I,	apenas.

b)	 I	e	IV,	apenas.

c)	 II	e	IV,	apenas.

d)	 I,	II	e	III,	apenas.

e)	 I,	III	e	IV,	apenas.

	 5.	A	partir	da	leitura	do	depoimento	2,	quais	os	argumen‑
tos	utilizados	para	defender	a	posição	de	um	trabalha‑
dor	rural	sem	terra?

I.	A	distribuição	mais	justa	da	terra	no	país	está	sendo	
resolvida,	apesar	de	que	muitos	ainda	não	têm	aces‑
so	a	ela.

II.	A	terra	é	para	quem	trabalha	nela	e	não	para	quem	a	
acumula	como	bem	material.

III.	É	necessário	que	se	suprima	o	valor	social	da	terra.

IV.	A	mecanização	do	campo	acarreta	a	dispensa	de	mão	
de	obra	rural.

está(ão)	correta(s)	a(s)	proposição(ões):

a)	 I,	apenas.

b)	 II,	apenas.

c)	 II	e	IV,	apenas.

d)	 I,	II	e	III,	apenas.

e)	 I,	III	e	IV,	apenas.

	 6.

Adaptado de: SCIENTIFIC American Brasil. São Paulo: Duetto, jun. 2007. p. 19.

A	respeito	da	agricultura	estadunidense	no	período	de	
1948	a	2004,	observa	‑se	que:

a)	 o	aumento	da	produtividade	foi	acompanhado	da	re‑
dução	de	mais	de	70%	dos	custos	de	mão	de	obra.

b)	 o	valor	mínimo	dos	custos	de	material	ocorreu	entre	
as	décadas	de	70	e	80.

c)	 a	produtividade	total	da	agricultura	dos	euA	apre‑
sentou	crescimento	superior	a	200%.

d)	 a	taxa	de	crescimento	das	despesas	de	capital	man‑
teve	‑se	constante	entre	as	décadas	de	70	e	90.

e)	 o	aumento	da	produtividade	foi	diretamente	propor‑
cional	à	redução	das	despesas	de	capital.

	 7.	Com	base	nas	informações	anteriores,	pode	‑se	consi‑
derar	fator	relevante	para	o	aumento	da	produtividade	
na	 agricultura	 estadunidense,	 no	 período	 de	 1948	 a	
2004:

a)	 o	aumento	do	uso	da	terra.
b)	 a	redução	dos	custos	de	material.
c)	 a	redução	do	uso	de	agrotóxicos.
d)	 o	aumento	da	oferta	de	empregos.
e)	 o	aumento	do	uso	de	tecnologias.

	 8.	No	 gráfico	 a	 seguir,	 estão	 especificados	 a	 produção	
brasileira	de	café,	em	toneladas;	a	área	plantada,	em	
hectares	 (ha);	 e	 o	 rendimento	 médio	 do	 plantio,	 em	
kg/ha,	no	período	de	2001	a	2008.

Brasil: café (em grão)

Fonte: IBGE

A	análise	de	dados	mostrados	no	gráfico	revela	que:

a)	 a	produção	em	2003	foi	superior	a	2	100	000	tonela‑
das	de	grãos.

b)	 a	produção	brasileira	foi	crescente	ao	longo	de	todo	o	
período	observado.

c)	 a	área	plantada	decresceu	a	cada	ano	no	período	de	
2001	a	2008.

d)	 os	aumentos	na	produção	correspondem	a	aumen‑
tos	no	rendimento	médio	do	plantio.

e)	 a	área	plantada	em	2007	foi	maior	que	a	de	2001.

	 9.	Calcula ‑se que 78% do desmatamento na Amazônia te‑

nha sido motivado pela pecuária – cerca de 35% do re‑

banho nacional está na região – e que pelo menos 50 

milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. 

Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade 

de 1 hectare de pastagem é de 2 mil reais, o custo para 

derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, 

o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, 
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madeireiras retiram as árvores de valor comercial que 
foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaris‑
tas sabem que problemas ambientais como esses podem 
provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo 
do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual, 
posteriormente, foi proibido em áreas de floresta.

Época,	3	mar.	2008	e	9	jun.	2008	(com	adaptações).

A	partir	da	situação	‑problema	descrita,	conclui	‑se	que:

a)	 o	desmatamento	na	Amazônia	decorre	principal‑
mente	da	exploração	ilegal	de	árvores	de	valor	co‑
mercial.

b)	 um	dos	problemas	que	os	pecuaristas	vêm	enfren‑
tando	na	Amazônia	é	a	proibição	do	plantio	de	soja.

c)	 a	mobilização	de	máquinas	e	de	força	humana	torna	
o	desmatamento	mais	caro	que	o	aumento	da	produ‑
tividade	de	pastagens.

d)	 o	superávit	comercial	decorrente	da	exportação	de	
carne	produzida	na	Amazônia	compensa	a	possível	
degradação	ambiental.

e)	 a	recuperação	de	áreas	desmatadas	e	o	aumento	de	
produtividade	das	pastagens	podem	contribuir	para	
a	redução	do	desmatamento	na	Amazônia.

10.	A	população	rural	do	Brasil	tem	decrescido	nas	últimas	
décadas.	de	acordo	com	dados	do	IBge,	na	década	de	
1980,	 a	 população	 rural	 era	 de	 aproximadamente	 37	
milhões;	no	ano	2000	havia	cerca	de	31	milhões	de	bra‑
sileiros	morando	no	campo.	O	gráfico	apresenta	o	com‑
portamento	da	agricultura	no	Brasil	nas	duas	últimas	
décadas	em	relação	à	produção	e	à	área	cultivada.

INSTITUTO agronômico de Campinas. Boletim técnico O agrônomo, v. 51, 1999. p. 213.

levando	em	consideração	as	mudanças	ocorridas	no	
campo	nas	últimas	duas	décadas	e	analisando	o	com‑
portamento	do	gráfico,	é	correto	afirmar	que:

a)	 as	áreas	destinadas	à	lavoura	têm	aumentado	consi‑
deravelmente,	graças	ao	crescimento	do	mercado	
consumidor.

b)	 a	produção	agrícola	aumentou	juntamente	com	a	
área	cultivada,	devido	à	abertura	do	mercado	para	
exportação.

c)	 a	densidade	demográfica	nas	áreas	cultivadas	tem	
crescido	junto	com	a	produção	agrícola.

d)	 a	área	destinada	à	agricultura	não	aumentou,	mas	a	
produtividade	tem	crescido,	graças	à	aplicação	de	
novas	tecnologias.

e)	 a	produção	agrícola	do	país	cresceu	no	período	con‑
siderado,	enquanto	a	produtividade	do	homem	do	
campo	diminuiu.

Questões de vestibulares

	 1. (Fuvest ‑SP)	Há	mais	de	40	anos,	a	lei	n.	4	771,	de	15	
de	setembro	de	1965,	conhecida	como	Código	Florestal,	
estabeleceu	no	 seu	 Artigo	 1º:	 “As	 florestas	existentes	
no	território	nacional	e	as	demais	formas	de	vegetação,	
reconhecidas	de	utilidade	às	terras	que	revestem,	são	
bens	de	interesse	comum	a	todos	os	habitantes	do	país,	
exercendo	‑se	os	direitos	de	propriedade,	com	as	limita‑
ções	que	a	legislação	em	geral	e	especialmente	esta	lei	
estabelecem”.	em	pesquisa	realizada	pelo	Instituto	da‑
tafolha,	em	junho	de	2011,	para	saber	a	opinião	do	cida‑
dão	brasileiro	sobre	a	proposta	de	mudanças	no	Código	
Florestal,	85%	dos	entrevistados	optaram	por	“priorizar	
a	proteção	das	florestas	e	dos	rios,	mesmo	que,	em	al‑
guns	casos,	isto	prejudique	a	produção	agropecuária”;	
para	10%,	deve	‑se	“priorizar	a	produção	agropecuária	
mesmo	que,	em	alguns	casos,	isto	prejudique	a	prote‑
ção	das	florestas	e	dos	rios”;	5%	não	sabem.

a)	 O	Artigo	1º	da	lei	n.	4	771	indica	a	existência	de	um	
conflito,	de	natureza	social,	que	justifica	a	necessida‑
de	da	norma	legal.	que	conflito	é	esse?	explique.

b)	 Analise	os	resultados	da	pesquisa	feita	pelo	Instituto	
datafolha,	acima	expostos,	relacionando	‑os	com	o	
Artigo	1º	da	lei	n.	4	771.	

	 2. (Unicamp ‑SP)	O mundo chegou a sete bilhões de pes‑
soas em 2011. Nossa espécie já ocupa tanto espaço, com 
plantações, cidades, estradas, poluição e lixo que, para 
alguns cientistas, entramos em um novo período geoló‑
gico, o Antropoceno. As atividades humanas já seriam a 
força mais relevante para moldar a superfície da Terra. 
Alimentar e dar conforto a toda essa gente pode exaurir 
os recursos naturais. 

Adaptado	de:	O	planeta	dos	humanos.	Época.	são	paulo:	
globo,	6	jun.	2011.	p.	87.	(população).		

a)	 Aponte	duas	explicações	para	a	maior	disponibilida‑
de	de	alimentos	nas	décadas	recentes,	situação	nun‑
ca	antes	existente	na	história	humana.	

b)	 Considerando	a	sustentabilidade	ambiental,	quais	
seriam	os	principais	desafios	para	alimentar	e	dar	
conforto	a	todos	os	seres	humanos?	

	 3. (Unifesp)	 Agronegócio	 (também	 chamado	 de	 agro‑
business)	 é	 o	 conjunto	 de	 negócios	 relacionados	 a	
toda	cadeia	produtiva	da	agricultura	e	da	pecuária.	O	
aprimoramento	do	agronegócio	barateou	o	custo	dos	
alimentos	e	deu	à	população	um	maior	poder	de	con‑
sumo	e	de	escolha,	mas	também	trouxe	vários	proble‑
mas,	principalmente	ligados	às	questões	ambientais	e	
sociais.

a)	 Cite	três	importantes	produtos	do	agronegócio	bra‑
sileiro.
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b)	 Mencione	dois	problemas	ambientais	e	dois	proble‑
mas	sociais	gerados	por	essa	atividade	econômica.	

	 4. (Unicamp ‑SP)	O Pantanal já teve 17% de sua paisagem 
natural devastados, mas o drama da planície alagada, 
assim como o de outras áreas úmidas do Brasil, é pra‑
ticamente ignorado pelos governos estadual e federal, 
afirmaram cientistas reunidos em Cuiabá para discutir 
o futuro dessas regiões. Segundo Walfrido Tomás, espe‑
cialista em gestão de biodiversidade da Embrapa Panta‑
nal, a pecuária intensiva está se difundindo no Pantanal 
e tem desmatado muito mais do que a tradicional pe‑
cuária pantaneira.

Adaptado	de:	BBC	Brasil.	disponível	em:	<www.
viagem.uol.com.br/ultnot/bbc/2008/07/25/ult454u209.

htm?action=print>.

a)	 Compare	as	formas	de	pecuária	intensiva	e	exten‑
siva.

b)	 Considerando	o	domínio	Morfoclimático	do	panta‑
nal,	quais	as	características	naturais	que	favorecem	
a	atividade	pecuária	nessa	área?

	 5. (Vunesp ‑SP)	pesquisas	recentes	revelam	que,	nas	úl‑
timas	décadas,	o	meio	rural	brasileiro	vem	ganhando	
novas	funções	agrícolas	e	não	agrícolas	e	oferecendo	
oportunidades	alternativas	de	trabalho	e	renda	para	as	
famílias,	reduzindo,	cada	vez	mais,	os	limites	entre	o	
rural	e	o	urbano.

a)	 Indique	três	causas	que	explicam	a	procura	por	ati‑
vidades	não	agrícolas	pela	mão	de	obra	residente	
na	zona	rural.

b)	 Cite	três	exemplos	de	atividades	não	agrícolas	de‑
senvolvidas	no	meio	rural	que	estão	atraindo	esta	
mão	de	obra.

	 6. (UFMG)	No	início	de	2007,	o	Brasil	classificou	‑se	como	
o	segundo	maior	produtor	mundial	de	álcool	combus‑
tível	 –	 com	 35%	 do	 total	 produzido	 mundialmente	 –,	
ficando	atrás	apenas	dos	estados	unidos	–	cujo	índice	
foi	de	37%.

As	previsões	apontam,	porém,	para	a	possibilidade	de	
o	Brasil	vir	a	se	constituir	o	principal	produtor	mundial	
desse	combustível,	cada	vez	mais	valorizado	no	atual	
cenário	energético	do	planeta.

Considerando	 essas	 informações	 e	 outros	 conheci‑
mentos	sobre	o	assunto,

a)	 Identifique	duas	razões	que	justificam	tais	previsões.

b)	 Identifique	dois	 impactos	ambientais	negativos	
que	podem	resultar	da	ampliação	da	produção	de	
álcool	combustível	no	país.	explique	cada	um	des‑
ses	impactos.

Testes de vestibulares

	 1. (UFU ‑MG)	 Observe	 as	 afirmações	 sobre	 a	 produção	
agropecuária	e	as	novas	relações	cidade	‑campo.

I.	 A	grande	evolução	tecnológica	ocorrida	com	a	re‑
volução	Industrial	propiciou	o	aumento	da	produ‑
ção,	a	transição	da	manufatura	para	a	indústria	e	

a	ampliação	da	divisão	do	trabalho.	A	 industriali‑
zação	 consolidou	 a	 sociedade	 rural	 baseada	 em	
unidades	produtivas	autônomas	e	a	subordinação	
da	cidade	ao	campo,	dando	lugar	a	uma	sociedade	
tipicamente	rural.

II.	 Nos	países	desenvolvidos	e	industrializados,	a	pro‑
dução	agrícola	foi	intensificada	por	meio	da	moder‑
nização	 das	 técnicas	 empregadas,	 utilizando	 cada	
vez	menos	mão	de	obra.	enquanto	isso,	nos	países	
subdesenvolvidos,	 as	 regiões	 agrícolas,	 principais	
responsáveis	 pelo	 abastecimento	 do	 mercado	 ex‑
terno,	 passam	 por	 semelhante	 processo	 de	 mo‑
dernização	das	técnicas	de	cultivo	e	colheita,	mas,	
aliado	a	isso,	tem	‑se	o	êxodo	rural	acelerado,	que	
promove	 a	 expulsão	 dos	 trabalhadores	 agrícolas	
para	as	periferias	das	grandes	cidades.

III.	de	 acordo	 com	 o	 grau	 de	 capitalização	 e	 o	 índi‑
ce	 de	 produtividade,	 a	 produção	 agropecuária	
pode	 ser	 classificada	em	 intensiva	 ou	 extensiva.	
A	agropecuária	intensiva	ocorre	nas	propriedades	
que	utilizam	técnicas	rudimentares,	com	baixo	ín‑
dice	de	exploração	da	terra	e,	consequentemente,	
alcançam	 baixos	 índices	 de	 produtividade.	 Já	 as	
propriedades	que	adotam	modernas	 técnicas	de	
preparo	 do	 solo,	 cultivo,	 colheita	 e	 apresentam	
elevados	índices	de	produtividade	são	classifica‑
das	em	extensiva.

IV.	Atualmente,	observa	‑se	a	tendência	à	grande	pe‑
netração	do	capital	agroindustrial	no	campo,	tanto	
nos	 setores	 voltados	 ao	 mercado	 externo	 quanto	
ao	 mercado	 interno.	 Nesse	 sentido,	 verifica	‑se	
que	a	produção	agrícola	tradicional	tende	a	se	es‑
pecializar	 não	 para	 concorrer	 com	 o	 mais	 forte,	
mas	para	produzir	a	matéria	‑prima	utilizada	pela	
agroindústria.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	as	afirmações	cor‑
retas.	

a)	 Apenas	II	e	III.

b)	 Apenas	I,	II	e	III.

c)	 Apenas	I,	III	e	IV.

d)	 Apenas	II	e	IV.

	 2. (Cesgranrio ‑RJ)

Frete em Mato Grosso é três vezes mais caro que 
nos Estados Unidos

O custo de transporte da soja no Norte de Mato Grosso 
é três vezes superior ao frete pago pelos produtores do 
estado americano do Iowa. [...] Os produtores que es‑
tão em Sorriso (MT), que fica a 2 282 km do Porto de 
Paranaguá (PR), têm um custo de US$ 97 por tonelada 
de soja transportada pela rodovia. Já os produtores de 
Iowa, que estão a 1 576 km do porto, gastam US$ 33,98 
por tonelada, dos quais US$ 10,09 são despesas com o 
frete do caminhão até os terminais do rio Mississipi e 
mais US$ 23,89 com o da barcaça que transporta a mer‑
cadoria até o Golfo do México. [...] 

Segundo o levantamento do Departamento de Agricul‑
tura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), no 
ano passado o custo de transporte representou 32% do 
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preço da soja originária de Mato Grosso, desembarcada 

em Xangai, na China. [...] 

FerreIrA,	Venilson.	O Estado de S. Paulo,	
são	paulo,	6	maio	2010.

Na	perspectiva	do	texto	acima,	analise	as	afirmativas	
a	seguir.

I.	 Na	 tradição	 histórica	 norte	‑americana,	 o	 destino	
Manifesto	e	a	ideia	de	fronteira	foram	grandes	res‑
ponsáveis	pela	integração	territorial,	enquanto,	no	
Brasil,	a	concentração	da	população	no	 litoral	e	o	
controle	 rigoroso	 da	 metrópole	 portuguesa	 sobre	
as	regiões	mineradoras	dificultaram	bastante	esse	
processo.

II.	 A	rede	hidrográfica,	cuja	utilização	constante	redu‑
ziria	 consideravelmente	 o	 valor	 do	 frete	 em	 algu‑
mas	regiões,	tem	sido	considerada	secundária	pela	
política	de	transportes,	ao	longo	da	história	econô‑
mica	brasileira.

III.	A	 colonização	 inglesa	 da	 América	 do	 Norte	 esti‑
mulou	 o	 desenvolvimento	 do	 transporte	 barato,	
necessário	 para	 a	 revolução	 Industrial	 em	 curso,	
enquanto,	 no	 Brasil	 colonial,	 o	 transporte	 fora	 da	
estrada	real	foi	proibido	pela	Coroa	portuguesa	até	
o	século	XIX,	o	que	manteve	o	isolamento	das	capi‑
tanias	interioranas.

IV.	Com	o	avanço	do	agronegócio	e	o	crescimento	da	
economia	 brasileira,	 os	 investimentos	 em	 manu‑
tenção	e	expansão	da	infraestrutura	viária	têm	sido	
constantes,	o	que,	por	si	só,	já	justifica	o	alto	custo	
final	do	produto.

As	 questões	 levantadas	 pelo	 texto	 possuem	 explica‑
ções	 não	 apenas	 econômicas,	 mas	 também	 geográ‑
ficas	e	históricas,	pontuadas	corretamente	na(s)	afir‑
mativa(s):	

a)	 I,	apenas.

b)	 III,	apenas.

c)	 I	e	II,	apenas.

d)	 I,	II	e	IV,	apenas.

e)	 I,	II,	III	e	IV.

	 3. (UEM ‑PR)	sobre	o	meio	rural	e	suas	transformações,	
assinale	o	que	for	correto.	

01)	 A	partir	do	século	XVIII,	no	período	da	revolução	
Industrial,	o	aperfeiçoamento	de	instrumentos	e	
técnicas	de	cultivo,	tais	como	arado	de	aço	e	adu‑
bos,	permitiu	o	aumento	da	produtividade	agrícola,	
originando	a	agricultura	moderna.

02)	 Ainda	que	a	inovação	tecnológica	tenha	determina‑
do	ganhos	de	produtividade	com	o	crescimento	da	
produção	por	área	e	ampliado	os	limites	das	áreas	
agrícolas,	o	desenvolvimento	da	produção	rural	
ainda	hoje	necessita	de	grandes	extensões	de	ter‑
ras	com	condições	climáticas	e	solos	favoráveis.

04)	 procedimentos	técnicos,	como	a	adubação	e	a	irri‑
gação	e	drenagem,	têm	diminuído	a	dependência	
da	agricultura	do	meio	natural.	entretanto,	a	difu‑
são	dessas	inovações	pelo	espaço	mundial	é	irre‑
gular,	tornando	o	meio	rural	muito	diversificado.

08)	 Na	agropecuária	extensiva,	são	utilizadas	pe‑
quenas	extensões	de	terras,	podendo	ser	manti‑
das	vastas	áreas	naturais	preservadas.	Há	o	pre‑
domínio	 do	 capital,	 uma	 vez	 que	 apresenta	
grande	mecanização	e	a	mão	de	obra	utilizada	é	
bem	qualificada.

16)	 O	plantation	é	um	sistema	agrícola	típico	de	países	
desenvolvidos.	As	suas	características	atuais	são:	
o	minifúndio	(pequenas	propriedades	rurais),	poli‑
cultura	(cultivo	de	vários	produtos	agrícolas)	e	mão	
de	obra	qualificada.

	 4. (Aman ‑RJ)	 uma	 das	 principais	 dificuldades	 que	 al‑
guns	 países	 periféricos	 ou	 semiperiféricos,	 como	 o	
Brasil,	 encontram	 no	 mercado	 mundial	 de	 produtos	
agrícolas	é:	

a)	 a	concessão	de	subsídios	agrícolas	que	países	como	
os	estados	unidos	e	os	da	união	europeia	cedem	aos	
seus	respectivos	produtores.

b)	 a	política	antiprotecionista	que	os	países	desenvol‑
vidos	adotam	em	relação	à	importação	desses	pro‑
dutos.

c)	 o	alto	custo	de	produção	de	todos	os	seus	produtos	
agrícolas	em	relação	aos	custos	desses	produtos	nos	
países	desenvolvidos.

d)	 o	reduzido	interesse	de	mercados	fortes	como	o	
asiático,	que	apresenta	baixa	importação	desses	
produtos.

e)	 a	baixa	produtividade	agrícola	apresentada	por	es‑
ses	países,	não	sendo	suficiente	para	que	haja	exce‑
dente	para	ser	exportado.

	 5. (UEPG ‑PR)	A	respeito	dos	limites	naturais	do	espaço	
agrário,	assinale	o	que	for	correto.	

01)	 As	plantas	cultivadas,	assim	como	os	seres	vivos,	
possuem	cada	qual	o	seu	habitat,	com	destaque	
para	as	condições	climáticas,	além	da	altitude	
aliada	à	latitude	como	fator	limitante	para	deter‑
minadas	culturas.

02)	 Algumas	culturas	são	típicas	de	climas	tropicais,	
como	arroz,	milho,	cana	‑de	‑açúcar,	café,	algodão	
e	cacau,	e	outras	são	características	de	climas	
temperados,	como	trigo,	aveia,	maçã	e	beterraba;	
porém	a	distinção	não	é	rígida,	pois	há	plantas	que	
possuem	ampla	capacidade	de	adaptação,	a	exem‑
plo	do	arroz	e	do	fumo	que,	embora	sejam	tropicais,	
podem	ser	cultivadas	durante	o	verão	nas	regiões	
subtropicais

04)	 A	umidade	é	um	fator	de	extrema	importância	na	
agricultura,	pois	tanto	a	aridez	quanto	o	excesso	de	
chuvas	podem	comprometer	o	cultivo.

08)	 Os	limites	edáficos	são	aqueles	que	restringem	o	
uso	agrícola	da	terra	por	problemas,	como	excesso	
de	salinidade,	solos	pouco	profundos,	baixa	fertili‑
dade	natural	ou	solos	encharcados.

16)	 O	relevo	não	interfere	nas	atividades	agrárias,	pois	
a	topografia	não	interfere	na	profundidade	dos	so‑
los,	na	utilização	de	máquinas	agrícolas	e	nem	na	
diversidade	de	produtos	cultivados.
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	 6. (Fuvest ‑SP)	Observe	o	mapa,	no	qual	estão	assinaladas	áreas	de	plantio	de	um	importante	produto	agrícola.

0º

0 2 625 km

Adaptado de: Atlas Rand Mc Nally, 1992 e De Agostini, 2010.

esse	produto	e	características	de	suas	áreas	de	ocorrência	estão	corretamente	indicados	em:

Produto Declividade do terreno Clima

a) arroz muito baixa (<3%) temperado e subtropical

b) soja variável equatorial

c) cana ‑de ‑açúcar variável subtropical e tropical

d) milho baixa (até 12%) tropical úmido

e) trigo baixa (até 12%) temperado e subtropical

	 7. (Uerj)

Espaço agropecuário norte ‑americano no início do século XXI
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Adaptado de: Lucci, Elian A. e outros. Território e sociedade no mundo globalizado. São Paulo: Saraiva, 2010.
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A	agricultura	norte	‑americana	é	organizada	de	acordo	
com	o	modelo	empresarial,	o	que	torna	o	espaço	agro‑
pecuário	do	país	fortemente	vinculado	à	lógica	econô‑
mica.	O	principal	fator	locacional	que	explica	a	posição	
do	Dairy Belt	é	a	presença	de:	

a)	 sistema	universitário	desenvolvido.

b)	 mercado	consumidor	urbano	expressivo.

c)	 rede	de	transporte	propícia	à	exportação.

d)	 topografia	plana	favorável	à	mecanização.
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	 8. (Aman ‑RJ)	sobre	a	revolução	Verde	e	seus	efeitos	na	
agricultura	 dos	 países	 subdesenvolvidos,	 podemos	
afirmar	que:

I.	conseguiu	melhorar	a	produtividade	e	reduzir	as	que‑
bras	de	safra	causadas	por	enchentes	ou	pragas.

II.	ampliou	o	emprego	intensivo	de	trabalho	humano,	
reduzindo	drasticamente	o	êxodo	rural.

III.	deflagrou	processos	de	valorização	das	terras	e	de	
concentração	fundiária.

IV.	incentivou	a	policultura	e	a	difusão	de	práticas	tradi‑
cionais	da	agricultura	de	subsistência	como	a	coiva‑
ra	e	a	rotação	de	terras.

V.	exigiu	maior	capitalização	dos	agricultores	e	maior	
especialização	da	força	de	trabalho.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	todas	as	afirma‑
tivas	corretas.	

a)	 I	e	IV

b)	 II	e	IV

c)	 I,	II	e	V

d)	 I,	III	e	V

e)	 II,	III	e	IV

9. (UEL ‑PR)

Disponível em: <www.miguelportas.net/blog/?p=117rato>. Acesso em: 4 jun. 2008.

sobre	sementes	transgênicas	no	mundo	contemporâ‑
neo,	é	correto	afirmar.

a)	 Têm	constituído	a	base	da	agricultura	familiar	em	
expansão,	razão	pela	qual	o	atual	governo	do	paraná	
vem	defendendo	seu	uso.

b)	 A	 atuação	 de	 empresas	 que	 fabricam	 sementes	
transgênicas	diminui	a	possibilidade	de	criação	de	
monopólios	no	setor	de	alimentos.

c)	 O	uso	de	sementes	transgênicas	se	expande,	mesmo	
não	havendo	consenso	científico	sobre	os	seus	efei‑
tos	no	corpo	humano	pelo	seu	consumo	em	longo	
prazo.

d)	 O	uso	de	sementes	transgênicas	tem	resultado	na	
diminuição	dos	subsídios	agrícolas	dos	países	cen‑
trais	a	seus	produtores	rurais	locais.

e)	 A	utilização	de	transgênicos	foi	consensual	entre	
movimentos	sociais	e	organismos	internacionais	

como	tentativa	de	solucionar	os	problemas	da	crise	
alimentar.

10. (UFF ‑RJ)	A	“revolução	Verde”,	implementada	em	paí‑
ses	latino	‑americanos	e	asiáticos	nos	anos	1960	e	1970,	
tinha	como	objetivo	suprimir	a	fome	e	reduzir	a	pobreza	
de	amplas	parcelas	da	população.	entretanto,	as	pro‑
messas	 de	 modernização	 tecnológica	 da	 agricultura	
não	 foram	 cumpridas	 inteiramente,	 contribuindo	 para	
a	geração	de	novos	problemas	e	aprofundando	velhas	
desigualdades.

Assinale	a	opção	que	faz	referência	a	efeitos	da	“re‑
volução	Verde”.

a)	 Coletivização	das	terras,	implemento	da	agroecolo‑
gia	e	expansão	do	crédito	para	os	agricultores.

b)	 distribuição	equitativa	de	terras,	difusão	da	policul‑
tura	e	uso	de	defensivos	biodegradáveis.

c)	 expansão	de	monoculturas,	uso	de	técnicas	tradicio‑
nais	de	plantio	e	fertilização	natural	dos	solos.

d)	 reconcentração	de	terras,	crescimento	do	uso	de	
insumos	industriais	e	agravamento	da	erosão	dos	
solos.

e)	 estatização	das	terras	agrícolas,	trabalho	em	comu‑
nas	e	produção	voltada	para	o	mercado	interno.

11. (IFBA)	 O homem do campo brasileiro, em sua grande 

maioria, está desarmado diante de uma economia cada 

vez mais modernizada, concentrada e desalmada, inca‑

paz de se premunir contra as vacilações da natureza, de 

se armar para acompanhar os progressos técnicos e de 

se defender contra as oscilações dos preços externos 

e internos, e a ganância dos intermediadores. Esse ho‑

mem do campo é menos titular de direitos que a maioria 

dos homens da cidade, já que os serviços públicos es‑

senciais lhe são negados, sob a desculpa da carência de 

recursos para lhe fazer chegar saúde e educação, água 

e eletricidade, para não falar de tantos outros serviços 

essenciais.

sANTOs,	Milton.	O espaço do cidadão.	7.	ed.	são	paulo:	
edusp,	2007.	p.	41	‑42.

Analisar	o	direito	ao	campo	brasileiro	na	perspectiva	
democrática	 torna	‑se	 uma	 questão	 de	 grande	 com‑
plexidade	para	os	cientistas	sociais.	Nesse	sentido,	é	
correto	afirmar	que:

a)	 O	processo	de	redemocratização	possibilitou	a	con‑
quista	dos	direitos	sociais	do	homem	do	campo,	com	
a	extinção	das	condições	de	trabalho	escravo.

b)	 Os	movimentos	sociais	de	luta	pela	terra	reivindicam	
a	conquista	dos	direitos	sociais	da	democracia	na	sua	
prática	cotidiana.

c)	 A	implantação	da	política	agrária	pelo	estado	demo‑
crático	de	direito	socializou	a	estrutura	da	proprie‑
dade	da	terra	no	campo	brasileiro.

d)	 O	aumento	substancial	da	produtividade,	do	trabalho	
e	emprego	pelo	agronegócio	vem	garantindo	a	cida‑
dania	ao	homem	do	campo.

e)	 Os	povos	e	as	comunidades	tradicionais	têm	a	pro‑
priedade	da	terra	garantida	em	lei	pelo	direito	histó‑
rico	ao	território	para	a	reprodução	social	da	vida.
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12. (FGV ‑SP)	Analise	o	mapa.
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O	produto	destacado	no	mapa	é:	

a)	 a	cana	‑de	‑açúcar.	 b)	 o	algodão.	 c)	 o	café.	 d)	o	feijão.	 e)	 a	soja.
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13. (PUC ‑MG)	As	charges	a	seguir	ilustram	um	dos	proble‑
mas	que	têm	ocupado	os	noticiários	de	todo	o	mundo.	
A	crise	mundial	de	alimentos	trouxe	para	o	debate	um	
conjunto	de	temas	polêmicos	que,	em	diversas	situa‑
ções,	têm	colocado	em	posições	opostas	os	interesses	
das	nações	desenvolvidas	ou	em	desenvolvimento.

dentre	os	fatores	que	têm	sido	apontados	como	cau‑
sas	do	problema,	assinale	aquele	que	afeta	mais	dire‑
tamente	os	interesses	estratégicos	do	Brasil.

a)	 A	produção	do	etanol	e	do	biodiesel,	que	estaria	pro‑
vocando	a	substituição	das	lavouras	de	alimentos	
pela	cultura	da	cana	‑de	‑açúcar	e	de	oleaginosas	
como	a	mamona.

b)	 A	produção	do	etanol	à	base	de	milho	que,	além	de	
apresentar	alto	custo	de	produção,	trouxe	como	con‑
sequência	a	elevação	dos	preços	mundiais	do	cereal.

c)	 A	especulação	internacional	no	mercado	futuro	de	
comodities	(matérias	‑primas),	que	produziu	uma	es‑
calada	mundial	de	preços	dos	produtos	básicos	de	
alimentação.

d)	 A	explosão	populacional,	que	trouxe	como	conse‑
quência	uma	defasagem	extremamente	grave	entre	
o	crescimento	da	demanda	por	alimentos	e	a	eleva‑
ção	da	produção.
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14. (Fatec ‑SP)	Considere	o	texto	apresentado	a	seguir	para	
responder	a	questão.

O grupo móvel do Ministério do Trabalho encontrou 421 
trabalhadores em condições consideradas degradantes, em 
Quirinópolis (GO), sul do estado. O ministério diz ter res‑
gatado os trabalhadores. Originários na maioria de outros 
estados, eles atuavam no plantio e no corte da cana ‑de‑
‑açúcar, em frentes de trabalho da empresa Agropecuária 
Campo Alto, sociedade anônima dirigida por um conse‑
lheiro da Unica (União da Indústria de Cana ‑de ‑Açúcar).

disponível	em:	<www1.folha.uol.com.br/folha/Brasil>.	
Acesso	em:	26	mar.	2008.

situações	como	a	descrita	no	texto	têm	sido	comuns	
pelo	menos	desde	a	década	de	1970	e	estão	relaciona‑
das	ao	crescimento,	no	campo	brasileiro:

a)	 das	relações	de	meação	em	áreas	de	agricultura	fa‑
miliar.

b)	 da	prática	do	arrendamento	capitalista,	por	coopera‑
tivas	de	trabalhadores.

c)	 do	trabalho	assalariado	temporário,	nas	áreas	de	
monoculturas.

d)	 do	sistema	de	colonato,	nas	áreas	de	culturas	tradi‑
cionais.

e)	 da	agricultura	orgânica,	baseada	no	uso	intensivo	da	
mão	de	obra.

15. (Fuvest ‑SP)	 Abaixo	 estão	 relacionadas	 algumas	 ca‑
racterísticas	da	produção	agrícola	familiar	e	da	grande	
empresa	agrícola	no	Brasil:

1.	 Trabalho	e	gestão	intimamente	relacionados.

2.	 Trabalho	assalariado	predominante.

3.	 predomínio	da	especialização	da	produção.

4.	 Trabalho	assalariado	complementar.

5.	 Trabalho	e	gestão	completamente	separados.

são	características	da	produção	agrícola:

a)	 Familiar:	1	e	2;	grande	empresa:	3,	4	e	5.

b)	 Familiar:	1	e	4;	grande	empresa:	2,	3	e	5.

c)	 Familiar:	3,	4	e	5;	grande	empresa:	1	e	2.

d)	 Familiar:	1,	2	e	3;	grande	empresa:	4	e	5.

e)	 Familiar:	4	e	5;	grande	empresa:	1,	2	e	3.

16. (Vunesp ‑SP)	O	grande	volume	de	produção	de	frutas	
tropicais	do	Nordeste	brasileiro,	cujo	grande	consumi‑
dor	é	o	mercado	europeu,	deve	‑se:

a)	 ao	clima	quente	e	úmido,	sem	mudanças	bruscas,	e	
ao	aproveitamento	das	águas	das	nascentes	do	rio	
são	Francisco.

b)	 à	tecnologia	de	irrigação	por	gotejamento	e	ao	apro‑
veitamento	das	águas	do	rio	Capibaribe.

c)	 ao	clima	semiárido	e	ao	aproveitamento	das	águas	
do	rio	são	Francisco	para	irrigação.

d)	 ao	clima	tropical	superúmido	e	ao	aproveitamento	
das	fortes	chuvas	concentradas	no	verão.

e)	 ao	clima	desértico	e	à	utilização	de	tecnologia	is‑
raelense,	aproveitando	o	orvalho,	frequente	na	região.

17. (Vunesp ‑SP)	 No	 Brasil,	 a	 expansão	 industrial	 gerou	
grandes	complexos	agroindustriais,	sobre	os	quais	se	
afirma	que:

I.	 O	capital	necessário	para	esses	empreendimentos	
foi	 fornecido	pelo	estado	(através	de	empréstimos	
especiais),	 pelo	 grande	 capital	 industrial	 e	 pelo	
grande	capital	agrário.

II.	 pequenos	e	médios	proprietários	vendem	sua	pro‑
dução	para	grandes	empresas,	antes	da	colheita,	as	
quais	supervisionam	a	aplicação	dos	investimentos	e	
a	qualidade	dos	produtos.	essas	empresas	não	pre‑
cisam,	portanto,	 investir	em	terras	para	obter	suas	
matérias	‑primas.

III.	entre	os	maiores	complexos	agroindustriais	está	o	da	
cana,	com	extensas	áreas	agrícolas,	gerando	melho‑
res	condições	de	trabalho	no	campo,	o	que	contribui	
para	reduzir	a	concentração	da	renda	no	meio	rural.

Assinale	a	alternativa	correta.

a)	 Apenas	a	afirmativa	I	é	verdadeira.

b)	 Apenas	a	afirmativa	II	é	verdadeira.

c)	 Apenas	a	afirmativa	III	é	verdadeira.

d)	 Apenas	as	afirmativas	I	e	II	são	verdadeiras.

e)	 Apenas	as	afirmativas	II	e	III	são	verdadeiras.

18. (Fuvest ‑SP)	No	Brasil,	a	atuação	de	empresas	trans‑
nacionais	no	setor	agroindustrial	apresenta:

I.	 investimentos	no	plantio	e	na	aquisição	de	terras.

II.	 participação	 na	 produção	 vinícola	 que	 integra	 a	
base	alimentar	da	população	brasileira.

III.	investimentos	no	beneficiamento	de	produtos	agrí‑
colas.

IV.	associação	e	fusão	com	empresas	de	capital	nacio‑
nal	do	setor.

está	correto	o	que	se	afirma	em:

a)	 apenas	I.	

b)	 I	e	II.	

c)	 I,	III	e	IV.

d)	 II,	III	e	IV.

e)	 apenas	IV.

19. (UFPI)	 sobre	 a	 estrutura	 fundiária	 e	 as	 relações	 de	
trabalho	 no	 campo	 brasileiro,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

a)	 A	estrutura	fundiária	apresenta	acentuada	concen‑
tração	da	propriedade	decorrente	das	formas	de	
apropriação	das	terras,	desde	o	período	colonial.

b)	 A	partir	de	1850,	com	a	lei	de	Terras,	todos	os	traba‑
lhadores	rurais	passaram	a	ter	acesso	à	terra.

c)	 A	modernização	do	campo	proporcionou	a	extinção	
dos	contratos	de	parceria	em	todas	as	regiões	brasi‑
leiras.

d)	 Nas	áreas	de	fronteiras	agrícolas,	todos	os	trabalha‑
dores	rurais	possuem	títulos	de	propriedade	da	terra.

e)	 Os	boias	‑frias	são	assalariados	que	trabalham	nas	
propriedades	de	forma	permanente	e	com	vínculo	
empregatício.

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_258a266_U05T05.indd   266 4/12/13   4:46 PM



	 TesTes	e	quesTões	 267

20.	(UFPB)	 Considerando	 a	 chamada	 modernização	 da	
agropecuária	brasileira,	julgue	os	itens	a	seguir:	

(	 )	A	denominação	“modernização	conservadora”	jus‑
tifica	‑se	por	se	tratar	de	um	processo	que	revela,	ao	
mesmo	tempo,	o	avanço	tecnológico	e	o	retrocesso	
do	ponto	de	vista	social	e	ambiental.		

(	 )	Os	principais	fatores	que	permitiram	a	moderniza‑
ção	da	agropecuária	nacional	foram:	a	mecaniza‑
ção,	a	invenção	de	defensivos	e	de	fertilizantes	quí‑
micos	e	a	biotecnologia.		

(	 )	A	modernização	do	processo	produtivo,	tanto	da	
agricultura	quanto	da	pecuária,	colocou	o	Brasil	
como	um	dos	mais	importantes	exportadores	de	
produtos	agropecuários	do	mercado	global.		

(	 )	A	biotecnologia	avança	na	produção	de	sementes	
mais	aptas	a	diversos	tipos	de	solos	e	climas,	a	
exemplo	da	criação	de	sementes	transgênicas	que	
aumentou	a	produção	de	alimentos,	especifica‑
mente,	para	o	mercado	interno.		

(	 )	A	agroecologia	se	beneficiou	do	avanço	biotecnológi‑
co	da	produção	de	sementes	transgênicas,	possibili‑
tando	cultivos	livres	da	utilização	dos	agrotóxicos	e	
independentes	de	grandes	empresas	multinacionais.		

21. (FGV)	Considere	as	assertivas	sobre	a	agricultura	bra‑
sileira.

I.	 A	modernização	do	campo	brasileiro	possibilitou	o	
crescimento	da	agricultura	familiar	comercial,	am‑
pliando	a	produção	e	a	produtividade.

II.	 Nestas	últimas	décadas,	a	agricultura	camponesa	
tornou	‑se	 antieconômica,	 porque	 não	 conseguiu	
incorporar	 mudanças	 estruturais	 e,	 praticamente,	
desapareceu	do	campo	brasileiro.

III.	Nas	últimas	décadas,	a	industrialização	da	agricul‑
tura	contou	com	o	apoio	do	estado	que,	oferecendo	
financiamentos	 e	 infraestrutura,	 priorizou	 os	 pro‑
dutos	destinados	à	exportação.

está	correto	somente	o	que	se	afirma	em:	

a)	 I.				 d)	 I	e	III.		

b)	 II.				 e)	 II	e	III.		

c)	 I	e	II.					

22. (Unifesp ‑SP)	Apesar	das	críticas	de	ambientalistas	e	
de	cientistas,	aumentou	no	mundo	a	área	cultivada:

a)	 com	irrigação	por	águas	subterrâneas,	com	desta‑
que	para	a	Argentina	e	o	paraguai,	que	exportam	fru‑
tas	para	o	Mercosul.

b)	 de	milho	para	geração	de	energia,	em	especial	no	
Brasil	e	na	rússia,	maiores	exportadores	de	biodie‑
sel	do	planeta.

c)	 de	soja	transgênica,	com	destaque	para	os	estados	
unidos	e	o	Brasil,	que	estão	entre	os	maiores	produ‑
tores	da	Terra.

d)	 com	defensivos	agrícolas,	em	especial	nos	países	do	
sahel,	que	exportam	arroz	para	países	asiáticos	e	
europeus.

e)	 de	cana	‑de	‑açúcar	para	produzir	álcool,	em	especial	
em	Cuba	e	na	Alemanha,	o	que	diminuiu	a	biodiversi‑
dade	nesses	países.

23. (UFES)	 O	 homem,	 na	 tentativa	 de	 encontrar	 formas	
que	levam	ao	aumento	da	produtividade	agrícola,	tem	
investido	em	tecnologia,	cujos	resultados	têm	causado	
polêmica.	um	dos	casos	mais	recentes	trata	das	plan‑
tas	transgênicas,	podendo	‑se	afirmar	que:

I.	 são	derivadas	de	alteração	da	composição	genética.

II.	 são	resultantes	da	revolução	Verde	e	têm	o	objetivo	
de	combater	a	fome	e	a	miséria	nos	países	pobres.

III.	são	resultantes	de	melhoramento	genético	por	se‑
leção.

IV.	podem	resultar	em	produtos	agrícolas	mais	resis‑
tentes	à	deterioração	após	a	colheita.

V.	 requerem	 maiores	 estudos	 sobre	 sua	 influência	
para	a	saúde	humana.

Os	itens	que	se	complementam	são:

a)	 I,	II,	III.

b)	 I,	II,	V.

c)	 I,	IV,	V.

d)	 II,	III,	IV.

e)	 II,	III,	IV,	V.

24. (UEL ‑PR)	

A opinião pública tem sido informada que o surto da fome 
está ligado à escassez de produtos agrícolas, que decorre 
das más colheitas provocadas pelo aquecimento global 
e pelas alterações climáticas, do aumento de consumo 
de cereais na Índia e na China, do aumento dos custos 
dos transportes e da crescente reserva de terras para a 
produção dos agrocombustíveis.
Todas essas causas têm contribuído para o problema, 
mas não são suficientes para explicá ‑lo. Estes aumentos 
especulativos, tal como os preços do petróleo, resultam 
de o capital financeiro ter começado a investir fortemen‑
te nos mercados internacionais de produtos agrícolas 
depois da crise do investimento no setor imobiliário.

Adaptado:	sANTOs,	B.	s.	Transnacionais	de	alimentos	lucram	
com	aumento	da	fome.	Carta Maior.	economia.	7	maio	2008.

Com	base	no	texto	e	nos	conhecimentos	sobre	os	sub‑
temas,	assinale	a	alternativa	COrreTA.

a)	 A	crise	alimentar,	outrora	um	problema	de	ordem	
econômica,	transformou	‑se,	no	contexto	da	globali‑
zação,	numa	questão	essencialmente	ecológica.

b)	 desequilíbrios	 globais	 e	 “bolhas	 especulativas”	
compõem	o	conjunto	de	fenômenos	na	base	da	crise	
alimentar.

c)	 por	ser	de	dimensão	global,	a	crise	alimentar	tem	
garantido	a	inclusão	mais	igualitária	dos	países	em	
vocação	agrícola	no	mercado	mundial.

d)	 A	crise	alimentar	é	fictícia	e	tem	por	finalidade	básica	
permitir	aos	governos	neoliberais	a	elevação	do	valor	
de	seus	produtos	agrícolas.

e)	 A	escassez	de	alimentos	é	específica	das	economias	
capitalistas,	uma	vez	que	não	é	registrada,	historica‑
mente,	em	outros	modos	de	produção.
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Agroindústria Empresa rural que não só cultiva seus pro-

dutos, mas também os industrializa.

Agronegócio Rede de produção que abrange todas as ati-

vidades primárias, secundárias e terciárias ligadas à 

agropecuária: produção de sementes, adubos, trato-

res, máquinas, embalagens, armazenamento, frigorí-

ficos, curtumes e muitas outras. 

Assoreamento Preenchimento do leito de rios, zonas 

portuárias, lagos e represas por sedimentos, esgoto 

ou outros materiais, o que diminui sua profundidade. 

Balança comercial Resultado do comércio exterior de 

mercadorias. Se o valor das exportações supera o das 

importações, temos saldo positivo ou superávit; 

quando o resultado é negativo, temos déficit.

Balanço de pagamentos Soma de todas as transações 

econômicas realizadas por um país. Contém os resul-

tados da balança comercial (exportações e importa-

ções), da balança de serviços (viagens, transportes, 

seguros, lucros e dividendos, juros, royalties, assistên-

cia técnica, etc.), dos investimentos, dos emprésti-

mos, dos capitais de curto prazo, remessa de dinhei-

ro enviada por emigrantes, etc. Países com expressiva 

dívida externa e onde estão instaladas muitas filiais 

de empresas estrangeiras costumam apresentar su-

perávit na balança comercial e déficit no balanço de 

pagamentos.

Barreira não tarifária Restrição ou proibição de entrada 

de determinados produtos. Por exemplo, barreiras 

fitossanitárias (para combater riscos de contamina-

ção), cláusulas trabalhistas, ambientais, embargo 

(como não comercializar com países que não respei-

tem os direitos humanos), estabelecimento de cotas 

de importação.

Barreira tarifária Cobrança de elevados impostos sobre 

produtos e serviços importados.

Biomassa Produtos orgânicos de origem vegetal (cana- 

-de-açúcar, árvores, plantas ou mesmo resíduos agrí-

colas como palha de milho ou bagaço da cana), utili-

zados como fonte de energia.

Capacidade ociosa Termo usado para indicar quando uma 

empresa não está utilizando totalmente sua capacida-

de instalada de produção. Por exemplo, se uma fábrica 

tem maquinário que lhe permite fabricar 100 unidades 

de algum produto por dia e está produzindo somente 

60, apresenta uma capacidade ociosa de 40 unidades 

por dia.

Capitais especulativos Capitais alocados nos mercados 

de títulos financeiros, ações, moedas ou mesmo mer-

cadorias, com o objetivo de obter lucros rápidos e 

elevados. Na fase atual de globalização, é possível 

rastrear todos os mercados do mundo em busca dos 

títulos que oferecem as maiores taxas de juros, das 

ações com os menores preços, das moedas mais des-

valorizadas, das mercadorias mais baratas, etc. Esses 

capitais são de curto prazo, ou seja, entram na eco-

nomia nacional e saem dela em curtos intervalos de 

tempo.

Capitais produtivos Dinheiro investido na produção de 

bens ou serviços. O investimento pode ser realizado 

diretamente, na forma de abertura de uma nova em-

presa ou filial de alguma já constituída, ou indireta-

mente, via aplicação de capital em ações nas bolsas 

de valores.

Carga tributária Todos os impostos pagos pela popula-

ção aos governos municipal, estadual e federal. 

Cartel Conjunto de empresas que atuam no mesmo se-

tor da economia e estabelecem acordos visando à 

ampliação de suas margens de lucro, geralmente por 

meio da adoção das seguintes estratégias: estabeleci-

mento de cotas de produção, controle dos preços, 

controle das fontes de matéria-prima (cartel de com-

pradores) e divisão de mercado.

Concessão Algo que é concedido, ou seja, oferecido, pos-

to à disposição. No caso da infraestrutura e dos servi-

ços públicos (como telefonia, rodovias, portos, aero-

portos, etc.), concede-se o direito de exploração por 

parte de empresas privadas.

Cooperativa Empresa formada e dirigida por uma associa-

ção de usuários (pessoas físicas ou jurídicas) que se 

reúnem em igualdade de direitos com o objetivo de 

desenvolver uma atividade econômica ou prestar ser-

viços comuns, eliminando os intermediários. Há casos 

de formação de cooperativas voltadas apenas a com-

pra ou venda, na busca de aumentar o poder de pres-

são, ou ainda de compra de máquinas, tratores ou ca-

minhões que podem ser utilizados pelos associados 

em circunstâncias nas quais, individualmente, seria 

inviável sua aquisição.
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Cortiço Não há uma conceituação oficial para cortiço, 
que pode ser informalmente definido como moradia, 
em geral localizada em zonas degradadas das cida-
des, na qual os membros de duas ou mais famílias 
pobres dividem os espaços coletivos da residência, 
como cozinha, banheiro e tanque de lavar roupa; a 
infraestrutura quase sempre é precária e há uma su-
perlotação dos cômodos, fazendo com que as condi-
ções de higiene sejam inadequadas e a qualidade de 
vida, ruim.

Deficit público Ocorre quando o governo gasta mais do 
que arrecada. Em outras palavras, acontece quando 
as despesas e os pagamentos do governo são maiores 
que o volume de dinheiro arrecadado na forma de 
tributos (impostos, taxas e contribuições).

Desemprego estrutural Também chamado desemprego 
tecnológico, é provocado pelo desenvolvimento de no-
vas tecnologias, como a robotização e a informatiza-
ção, que reduzem a necessidade de utilização de mão 
de obra.

Distrito Divisão administrativa de um município, geral-
mente englobando vários bairros.

Estrutura fundiária Número, tamanho e distribuição dos 
imóveis rurais.

Federação Arranjo político-territorial, como é o caso da 
Federação Russa, do Brasil, dos Estados Unidos, da 
Alemanha, entre outros, no qual as unidades inter-
nas não têm autonomia completa, portanto, devem 
reportar-se a órgãos centrais de decisão política.

Genocídio Extermínio físico de um grupo nacional, étni-
co ou religioso.

Hidrocarboneto Composto químico que contém com-
bustíveis, como o petróleo e o gás natural.

Hierarquia urbana Ordenamento das cidades na rede ur-
bana em níveis, seguindo o tamanho e a diversidade 
das atividades econômicas, ou seja, a capacidade de 
influência de cada uma delas, numa analogia com o 
que acontece entre as patentes do Exército: soldado, 
cabo, sargento, general, etc.

Holding Empresa central que detém a maioria ou parte 
significativa das ações de suas subsidiárias e geral-
mente atua em vários setores da economia, forman-
do um conglomerado. Simboliza o estágio mais avan-
çado do processo capitalista de concentração e 
centralização de capitais.

Incentivo fiscal Redução na cobrança de impostos. Es-
tados e municípios usam esse recurso para atrair 
investimentos. 

Insumo (agrícola) Todos os componentes (despesas e in-
vestimentos) utilizados na produção até o consumo fi-
nal. No caso dos insumos agrícolas, eles podem ser 
classificados em biológicos (produtos de origem vege-
tal e animal, como o esterco utilizado como adubo), 
químicos ou minerais (substâncias obtidas de rochas 
ou produzidas pela indústria, como os agrotóxicos e 
fertilizantes) e mecânicos (máquinas e equipamentos).

Macrometrópole paulista Megalópole do estado de São 
Paulo formada pelas regiões metropolitanas de São 
Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, bem como pelas aglomerações urbanas 
de Jundiaí, Piracicaba e Sorocaba (além das microrre-
giões Bragantina e São Roque). É formada por 173 mu-
nicípios (27% do total do estado). Em 2010 abrigava 
uma população de 30,5 milhões de habitantes (74% do 
total estadual e 16% do nacional). Em 2009 foi respon-
sável por um PIB de 897 bilhões de reais (83% do PIB 
estadual e 28% do nacional). 

 Monopólio Situação em que uma única empresa domina 
a oferta de determinado produto ou serviço. Quando 
o mercado é dominado por uma estrutura monopo-
lista, os preços são fixados pela empresa monopoli-
zadora e não pelas leis de mercado, garantindo-lhe 
superlucros. A maioria dos países apresenta um con-
junto de leis para impedir a formação de monopólios.

Moratória Situação em que um devedor – pessoa, empre-
sa ou país – suspende o pagamento de suas dívidas 
por impossibilidade de pagá-las e inicia negociações 
com os credores para a prorrogação dos prazos de 
vencimento e, às vezes, também para a redução da 
taxa de juros.

Oligarquia Regime político sob o controle de um peque-
no grupo de pessoas pertencentes a um partido, clas-
se ou família. O poder é exercido somente por pes-
soas dessa pequena elite.

Oligopólio Conjunto de empresas que dominam deter-
minado setor da economia ou produto colocado no 
mercado. Em geral, impõe preços abusivos e elimina 
a possibilidade de concorrência, por meio da aquisi-
ção de empresas menores. É comum as empresas 
que formam o oligopólio estabelecerem cotas de pro-
dução (o que eleva os preços) e divisão territorial do 
mercado consumidor entre si, a fim de aumentar 
suas taxas de lucro. A tendência à oligopolização ve-
rifica-se principalmente nos setores da economia 
que exigem grandes investimentos, como na produ-
ção de cerveja, indústria de cimento, química e far-
macêutica, de aparelhos eletroeletrônicos, etc. Ver 
também monopólio.
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Orçamento (de um governo) Planejamento das receitas 
(dinheiro arrecadado por meio de impostos, taxas, 
contribuições e empréstimos) e das despesas (salá-
rios de funcionários públicos, compras de materiais, 
pagamentos de serviços de construção e manuten-
ção de obras públicas, etc.). 

Parlamentarismo Forma de governo chefiada por um 
primeiro-ministro, que é indicado pelo partido mais 
votado (no parlamento) ou por uma coligação de 
partidos. A qualquer momento o parlamento pode 
votar pela troca do chefe de governo.

Pessoas desocupadas Segundo o IBGE, “foram classifica-
das como desocupadas na semana de referência as 
pessoas sem trabalho que tomaram alguma provi-
dência efetiva de procura de trabalho nesse período”.

Pessoas ocupadas Segundo o IBGE, “foram classificadas 
como ocupadas na semana de referência as pessoas 
que tinham trabalho durante todo ou parte desse pe-
ríodo. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as pessoas 
que não exerceram o trabalho remunerado que ti-
nham na semana de referência por motivo de férias, 
licença, greve, etc.”.

Política cambial Instrumento utilizado pelos países para 
adaptar suas relações comerciais e financeiras no 
mercado externo às suas necessidades internas. Por 
exemplo, se o governo desvalorizar sua moeda, favo-
recerá o setor de exportação, ao mesmo tempo tor-
nando as importações mais caras.

População Economicamente Ativa Segundo o IBGE, “as 
pessoas economicamente ativas na semana de refe-
rência compuseram-se das pessoas ocupadas e deso-
cupadas nesse período”.

Produtividade (agrícola) Relação entre a área cultivada e 
o volume de produção, expresso em quilos ou tonela-
das por hectare (kg/ha ou t/ha). 

Risco-país Índice que mede a confiança dos investidores 
e especuladores externos na capacidade de paga-
mento da dívida; cada 100 pontos significam que o 
país, para captar empréstimos no exterior, tem de 
pagar 1% a mais que os juros pagos pelo governo norte- 
-americano.

Royalties Comissão entre proprietário e usuário de um 
bem, serviço, propriedade industrial ou produção in-
telectual. Por exemplo, pagam-se royalties para utilizar 
tecnologia desenvolvida por terceiros e materializada 
em uma máquina ou remédio, ou para explorar petró-
leo em um território, entre muitas outras situações.

Segregação socioespacial Separação das classes sociais 
em bairros distintos no interior das cidades. Por 
causa do custo da terra, há a tendência de pessoas 
com maior renda morarem nos bairros mais bem 
equipados e bem localizados no espaço urbano, e a 
de pessoas de menor renda viverem em bairros ca-
rentes de equipamentos e de serviços urbanos e mal 
localizados na cidade, em geral em sua periferia dis-
tante. A atual tendência de construção de condomí-
nios fechados em diversas cidades, inclusive nas me-
nores, só acentua a segregação socioespacial urbana.

Silvicultura Cultivo de árvores para obtenção de madeira 
ou recuperação de áreas desmatadas.

Subemprego Todo tipo de trabalho ou prestação de ser-
viços remunerado, como o de vendedores ambulan-
tes, guardadores de carros, trabalhadores domésti-
cos sem registro em carteira, boias-frias, etc., que 
compõe a economia informal, aquela que não apare-
ce nas cifras oficiais, pois não conta com nenhum 
tipo de registro e não recolhe impostos.

Subsídio Benefício concedido pelo governo a pessoas, 
empresas ou setores da economia, como a agricultu-
ra. Esse benefício pode se dar na forma de pagamen-
to da diferença entre o preço de custo (mais alto) e o 
preço de mercado (mais baixo) de determinado bem, 
como é o caso dos produtos agrícolas, garantindo 
preços que proporcionem ganhos aos produtores; 
pode-se dar também na forma de empréstimos a ju-
ros abaixo dos praticados pelo mercado ou ainda 
como isenção de impostos.

Superavit primário O superavit (saldo positivo) primário, 
corresponde ao resultado das contas públicas (recei-
tas menos despesas), excluído o pagamento de juros 
das dívidas interna e externa. Se esse resultado for 
negativo, temos um déficit (saldo negativo) primário.

Taxa flutuante Como se denominam os juros que sobem 
ou descem de acordo com as oscilações em sua cota-
ção no mercado internacional.

Títulos da dívida pública Título emitido e garantido pelo 
governo de um país, estado ou município, para obter 
recursos no mercado. Em geral têm como objetivo 
financiar o déficit orçamentário, mas também pode 
servir para o governo obter receita para investimen-
tos em infraestrutura, educação, saúde, etc., am-
pliando a dívida pública. Esses títulos podem ser 
comprados por investidores do próprio país ou por 
estrangeiros.
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UnIDADE 1

BECKOUCHE, Pierre. Indústria: um só mundo. 5. ed. São Paulo: Ática, 
2002. (Geografia hoje).

Apresenta uma análise panorâmica das mudanças que estão ocorrendo 
na produção industrial do mundo atualmente: as novas tecnologias de 
produtos, bem como os processos produtivos da Terceira Revolução In-
dustrial e seus impactos nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 
entre outros temas.

GERAB, William Jorge; ROSSI, Waldemar. Indústria e trabalho no Brasil: 
limites e desafios. 8. ed. São Paulo: Atual, 2003.

Este paradidático analisa a acumulação primitiva, os processos tec-
nológicos, as etapas da industrialização brasileira e algumas ações do 
movimento sindical.

HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar 
brasileira. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006. (Princípios, 222).

Analisa a institucionalização da censura e a repressão política. Trata de 
aspectos econômicos – o “milagre” e a era do Brasil grande, a transição 
e a abertura.

IGLESIAS, Francisco. A industrialização brasileira. São Paulo: Brasilien-
se, 1994. (Tudo é história, 98).

Analisa o processo de industrialização brasileira ao longo da história, 
desde o século XVI ao final do século XX: pacto colonial, o papel do Esta-
do e o processo de substituição de importações.

LUCA, Tânia Regina de. Indústria e trabalho na história do Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a História do Brasil). 

Trata dos primórdios da indústria e suas variáveis mais importantes: café, 
ferrovias, imigração, organizações operárias. A seguir aborda a legislação 
trabalhista e a sindicalização no período Vargas, o governo JK e a ditadura. 

MENDONÇA, Sonia. A industrialização brasileira. 2. ed. São Paulo: Mo-
derna, 2004. (Polêmica).

Aborda o histórico da industrialização brasileira; analisa o papel do Esta-
do, a internacionalização e o período da ditadura.

UnIDADE 2

BRANCO, Samuel Murgel. Energia e meio ambiente. 2. ed. São Paulo: 
Moderna, 2004. (Polêmica).

Contextualiza a importância da energia para as sociedades, analisa as 
fontes de energia, as questões ambientais e as perspectivas futuras.

GALETTI, Diógenes; LIMA, Celso L. Energia nuclear: com fissões e com 
fusões. São Paulo: Unesp, 2010. (Série Novas tecnologias).

Aborda do que são feitos a matéria e o átomo para discutir os procedi-
mentos utilizados para obtenção de energia nuclear.

MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Sol e energia no terceiro milênio. 
São Paulo: Scipione, 2000. (Ponto de apoio).

Analisa a capacidade de abastecimento da energia solar e suas formas 
de aproveitamento.

SILVA, Cylon G. da. De Sol a Sol: energia no século XXI. São Paulo: Ofici-
na de textos, 2010. (Série Inventando o futuro).

Mostra de forma clara como se dão a produção e o consumo de energia, 
e a influência das nossas escolhas sobre o nosso dia a dia.

TUNDISI, Helena da Silva F. Usos de energia: sistemas, fontes e alter-
nativas: do fogo aos gradientes de temperatura oceânicos. 15. ed. São 
Paulo: Atual, 2009.

Analisa o problema da crise energética na atualidade e apresenta um 
debate sobre a necessidade de fontes alternativas de energia.

WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e 
de biocombustíveis. São Paulo: Publifolha, 2008. (Série Mais Ciência).

Apresenta o equilíbrio da energia, os limites do crescimento do consu-
mo, a questão da energia nuclear e as fontes alternativas.

UnIDADE 3

ALMEIDA, Maria Regina C. Os índios na história do Brasil. Rio de Janei-
ro: FGV, 2010. (FGV de bolso. Série História).

Analisa a participação dos povos indígenas na história do Brasil, des-
tacando os períodos colonial e imperial. Destaca as guerras entre as 
etnias, os aldeamentos e as políticas indigenistas.

BORGES, Edson; MEDEIROS, Carlos A.; ADESKY, Jacques. Racismo, 

preconceito e intolerância. São Paulo: Atual, 2009. (Espaço e debate).
Mostra os caminhos que levam ao preconceito e à intolerância, analisa o 
uso do termo “raça”, o projeto genoma e as ações afirmativas.

BRASIL: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
Livro comemorativo dos 500 anos do “descobrimento”, com grande ri-
queza de dados e análises sobre a história indígena e as principais cor-
rentes imigratórias para o Brasil.

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasi-
liense, 1999. (Primeiros passos).

Aborda a cidadania – direitos civis, sociais e políticos – e sua construção 
teórica ao longo da história.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: 
Moderna, 2004. (Polêmica).

Explica o que são direitos humanos, a questão dos direitos e deveres de 
cidadania e apresenta, em anexo, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. 
6. ed. São Paulo: Ática, 2005. 

Reúne artigos publicados no jornal Folha de S.Paulo, divididos em cin-
co grandes blocos: Tecnologia e informação, O novo emprego, Ciência e 
saúde, Direitos humanos, Vida urbana e futuro da sociedade.

______ (Org.). Como não ser enganado nas eleições. São Paulo: Ática, 
1999.

Este livro é uma coleção de artigos escritos por várias personalidades 
do mundo político, artístico e jornalístico que expõem os bastidores e as 
manipulações que compõem um processo eleitoral.

Sugestões de leituras complementares
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______. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos 
humanos no Brasil. 18. ed. São Paulo: Ática, 2009. (Discussão aberta).

Aborda temas ligados a cidadania, violência, desemprego, desnutrição 
e outros.

DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro C. Quebra-cabeça Brasil: te-
mas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2007.

Livro paradidático bem ilustrado e com textos de vários outros autores 
importantes sobre temas como educação, cultura, diversidade, gênero, 
trabalho, meio ambiente e outros.

HELENE, Maria Elisa Marcondes; MARCONDES, Beatriz; NUNES, Edelci. 
Fome. São Paulo: Scipione, 2003. (Diálogo na sala de aula).

Fartamente ilustrado, trata de forma abrangente a questão da fome no 
mundo. O problema é discutido a partir do subdesenvolvimento.

VIGEVANI, Túlio; OLIVEIRA, Marcelo F. de; LIMA, Thiago. Diversidade ét-

nica, conflitos regionais e direitos humanos. São Paulo: Unesp, 2008. 
(Série Poder).

Discute a relação entre etnia, nação e Estado, analisando como a in-
teração entre esses elementos levou à necessidade de valorização da 
solidariedade e dos direitos humanos.

UnIDADE 4

BRANCO, Samuel Murgel. Ecologia da cidade. 2. ed. São Paulo: Moder-
na, 2003. (Desafios).

Analisa as alterações no clima, a qualidade do ar e das águas, a polui-
ção sonora, o solo e as áreas verdes, as doenças e outros problemas 
urbanos.

BREFE, Ana Cláudia Fonseca. As cidades brasileiras no pós-guerra. 
5. ed. São Paulo: Atual, 2005. (A vida no tempo).

A autora analisa a arquitetura modernista e os processos de indus-
trialização e urbanização no Brasil, no período de 1945-1969, com 
destaque para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre 
e Brasília.

CARLOS, Ana Fani A. A cidade. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2003. (Repen-
sando a Geografia).

Analisa a paisagem urbana, o uso e a valorização do solo da cidade.

DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e 
os direitos humanos no Brasil. 18. ed. São Paulo: Ática, 2009.

Numa linguagem acessível, aborda diversos temas – cidadania, violên-
cia, desemprego, urbanização, meio ambiente, etc. 

MARICATO, Erminia. Habitação e cidade. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004.
Trata da questão da habitação no Brasil e sua relação com diversos pro-
blemas sociais existentes em muitas cidades brasileiras.

PETTA, Nicolina Luiza de. A fábrica e a cidade até 1930. 10. ed. São 
Paulo: Atual, 2009. (A vida no tempo).

Nos capítulos 2 e 3, a autora trata da questão social urbana, da cidada-
nia, dos bairros operários e da questão habitacional.

SCARLATO, Francisco Capuano. O ambiente urbano. São Paulo: Atual, 
1999. (Meio ambiente).

Analisa a urbanização e suas implicações nas condições ambientais e 
sociais: ar, água, lixo, áreas verdes, moradia, etc.

SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Ja-
neiro: Bertrand Brasil, 2003.

Discute os principais tópicos da urbanização e conta com um glossário, 
para explicar os termos técnicos, e uma bibliografia comentada, para os 
que têm interesse em aprofundar o assunto.

UnIDADE 5

BRANCO, Samuel Murgel. Natureza e agroquímicos. 2. ed. São Paulo: 
Moderna, 2003. (Desafios).

Analisa o equilíbrio ambiental, a ação e os danos causados pelos inse-
ticidas e fertilizantes químicos e apresenta alguns estudos de caso na 
Austrália e durante a guerra do Vietnã.

LAMBERT, Mark. Agricultura e meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Scipio-
ne, 2000. (Preserve o mundo).

Analisa as transformações recentes da agricultura, a poluição, a erosão 
dos solos e a produção de alimentos.

LEITE, Marcelo. Os alimentos transgênicos. São Paulo: Publifolha, 2000. 
(Folha explica).

Apresenta, de forma didática, o que são alimentos transgênicos, como 
surgiram e suas relações com saúde, ambiente, economia e política.

ROMERO, Juan Ignácio. Questão agrária: latifúndio ou agricultura fa-
miliar: a produção familiar no mundo globalizado. São Paulo: Moderna, 
1998. (Paradoxos).

Aborda a agricultura familiar, o latifúndio, as revoluções agrícolas e a 
reforma agrária.

ROSA, Antonio Vítor. Agricultura e meio ambiente. São Paulo: Atual, 
1998. (Meio ambiente).

Analisa os impactos ambientais e sociais da agricultura, as perspectivas 
futuras e as alternativas para uma agricultura sustentável.

VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do 
que se calcula. Campinas: Autores Associados, 2002.

O livro é composto de sessenta artigos (publicados no jornal O Estado de S. 

Paulo até 2001) nos quais o autor discute as características do urbano e do 
rural, assim como a delimitação dessas duas realidades socioespaciais.
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276	 respostas	dos	testes	do	enem	e	dos	vestibulares

Unidade 1 – BraSil: indUStrialização e polÍtica econômica

enem

1. D 2. C

teSteS de veStiBUlareS

1. 01, 08 e 32 corretas 4. E 7. C 10. E 13. B, C, E, F 16. A

2. C 5. B 8. C 11. A 14. C 17. A

3. B 6. A 9. E 12. E 15. C

Unidade 2 – energia e meio amBiente

enem

1. A 3. B 5. D 7. C 9. D

2. C 4. B 6. A 8. E

teSteS de veStiBUlareS

1. D 4. D 7. E 10. B 13. D 16. C

2. E 5. D 8. E 11. V, F, V, V, F 14. E

3. D 6. B 9. B 12. D 15. A

Unidade 3 – popUlação

enem

1. A 3. A 5. E 7. E 9. A

2. B 4. A 6. A 8. E

teSteS de veStiBUlareS

1. E 5.B 9. E 13. E 17. B 21. E 25. E

2. A 6. E 10. E 14. A 18. E 22. C

3. D 7. C 11. B 15. A 19. E 23. B

4. D 8. A 12. D 16. E 20. D 24. C

Unidade 4 – o eSpaço UrBano e o proceSSo de UrBanização

enem

1. D 2. C 3. D 4. C

teSteS de veStiBUlareS

1. D 5. E 9. D 13. C 17. B 21. 01+02+04+08=15

2. 01+02+04+08=15 6. C 10. A 14. A 18. C 22. C

3. B 7. A 11. E 15. V, F, F, V, F 19. B 23. D

4. A 8. E 12. C 16. D 20. B 24. C

Unidade 5 – o eSpaço rUral e a prodUção agropecUária

enem

1. A 3. C 5. C 7. E 9. E

2. B 4. D 6. A 8. D 10. D

teSteS de veStiBUlareS

1. D 5. 01+02+04+08=15 9. D 13. A 17. D 21. D

2. C 6. E 10. D 14. C 18. C 22. C

3. 01+02+04=07 7. B 11. B 15. B 19. A 23. C

4. A 8. D 12. E 16. C 20. V, V, V, F, F 24. B

respostas dos testes do enem e dos vestibulares
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1   APRESENTAÇÃO

Caro professor

Acreditamos que a diversificação de recursos didáticos contribui para um aprendizado mo-

tivador e significativo. Em consonância com o exigente, complexo e multifacetado mundo em 

que vivemos, é preciso incorporar à vivência da sala de aula novas tecnologias e diferentes lin-

guagens, inclusive aquelas a que os alunos têm acesso cotidianamente. 

Nesse sentido, este Manual do Professor tem o objetivo de oferecer-lhe sugestões e subsídios 

para seu trabalho cotidiano. Fica a seu critério selecionar e articular os que são mais adequados 

às possibilidades e metas de seu curso. Esta coleção apresenta também propostas de atividades 

e projetos interdisciplinares que articulam os conteúdos da Geografia com outros componentes 

curriculares e áreas do conhecimento. Apresenta, ainda, Objetos Educacionais Digitais (OEDs), o 

que vai colaborar com a busca de diversificação dos recursos utilizados em sala de aula.

O primeiro volume inicia-se com o estudo da Cartografia, em razão da importância de seu 

conhecimento para a leitura de mapas, cartas, plantas e diversos tipos de gráficos que se suce-

dem ao longo de toda a coleção: o domínio da linguagem cartográfica é básico para o estudo 

dos temas geográficos. Após tratar da Cartografia, o volume segue trabalhando temas da geo-

grafia física, problemas ambientais – globais, regionais e locais – e conferências internacionais 

sobre meio ambiente. Dessa forma, as relações entre sociedade e natureza são apresentadas 

e analisadas juntamente com a explicação dos processos naturais próprios da geografia física.

O segundo volume começa com o estudo da economia, geopolítica e sociedade no mundo 

contemporâneo: formação do capitalismo e revolução informacional; globalização; desenvolvi-

mento humano e objetivos do milênio; geopolítica do pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria; 

e conflitos armados no mundo. O estudo desses temas é fundamental para a compreensão das 

unidades que vêm a seguir, tanto no próprio volume 2 – O processo de industrialização nos 

principais países do mundo e o comércio internacional – como no volume 3 – Industrialização e 

política econômica no Brasil, produção e consumo de energia, geografia da população, espaço 

urbano e espaço agrário.

Ao longo do livro do aluno, fizemos várias sugestões de filmes, todos com uma pequena 

sinopse, que podem enriquecer a discussão dos temas abordados; oferecemos também indi-

cações de sites que permitem aprofundar cada um dos assuntos tratados. A utilização de ou-

tros recursos didáticos – vídeos, CD-ROMs, internet, jornais e revistas, atlas, maquetes, saídas 

de estudo do meio, observação da paisagem, etc. – sempre estimula os alunos e favorece o 

aprendizado significativo.

Ao final de cada capítulo, a coleção apresenta duas seções de atividades: 

 ■ Compreendendo conteúdos, que busca fixar os pontos mais importantes dos temas estudados;

 ■ Desenvolvendo habilidades, que, como o nome sugere, está voltada para o desenvolvimento 

de competências e habilidades relacionadas ao tema tratado. Para a elaboração das atividades 

desta seção, levamos em consideração a Matriz de referência para o Enem [Exame Nacional do 

Ensino Médio] (veja-a na página 9). 

Esta coleção apresenta ainda, ao final de alguns capítulos, a seção Dialogando com outras 

disciplinas, que busca mostrar aos alunos como os conhecimentos das diversas disciplinas esco-

lares conversam entre si, complementado-se uns aos outros. O reconhecimento dessa realidade 

multi e interdisciplinar torna o ensino ainda mais significativo.

Para fechar o conjunto de atividades oferecidas, selecionamos ainda uma lista de testes 

e questões do Enem e de alguns dos principais vestibulares do país, que você poderá utilizar 

como achar mais conveniente. Ela aparece ao final de cada unidade e busca abranger os aspec-

tos mais importantes do programa do Ensino Médio.

Há uma grande quantidade de mapas temáticos, tabelas e gráficos (com dados atualizados 

até o final de 2012), fotografias e ilustrações, além de textos de outros autores, que podem ajudar 

a reforçar conceitos, ideias, informações ou conhecimentos.

Bom trabalho!

Autores
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Composta de três volumes, esta coleção está organizada 
por recortes temáticos de caráter geral, contemplando algu-
mas abordagens de caráter mais específico. O amplo temário 
passa por Cartografia, geografia física, questões ambientais, 
economia, globalização, geopolítica, indústria, energia, popu-
lação, urbanização e agropecuária, visando à compreensão 
da organização do espaço geográfico mundial e brasileiro. As 
abordagens mais específicas, como as do volume 2, contem-
plam um conjunto de países (Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha, Japão, China, Rússia e diversos emergentes), do 
ponto de vista geopolítico e industrial.

Preocupando-se em tratar questões de caráter interdisci-
plinar que possibilitem a compreensão da realidade atual, a 
coleção aborda as transformações em escala global e a ma-
neira pela qual elas se relacionam com a vida das pessoas em 
escala local; a questão ambiental, que assumiu dimensões 
globais; o impacto da revolução tecnológica sobre o desen-
volvimento da sociedade e a utilização dos recursos naturais, 
entre outras.

Ao analisar a obra, o professor irá identificar que, além 
do texto dissertativo, outras linguagens são utilizadas, como 
fotografias, quadrinhos e charges, tabelas, mapas e plantas, 
gráficos, imagens aéreas e de satélite – todos esses elemen-
tos são importantes instrumentos na compreensão das di-
ferentes dimensões e configurações do espaço em diversas 
escalas geográficas. É importante que o professor trabalhe 
com as diferentes linguagens utilizadas para a análise geo-
gráfica, permitindo ao aluno lidar com os conceitos e códigos 
específicos da Geografia e desenvolver habilidades que lhe 
permitam compreender a organização do espaço.

 f Fundamentação teórico-metodológica

A coleção está estruturada por unidades temáticas sub-
divididas em capítulos, obedecendo ao princípio da comple-
xidade crescente. Esses capítulos desenvolvem-se a partir de 
uma abordagem crítica dos conteúdos, conforme descrito na 
Apresentação deste Manual do Professor. Assim, os conteúdos 
são aprofundados no decorrer da obra. A concepção teórico-
-metodológica adotada tem um caráter epistemológico in-
terdisciplinar levando em conta as relações espaço-tempo-
rais e as relações sociais em diversas escalas geográficas e da 
sociedade com a natureza.

As atividades também são propostas de forma a garan-
tir uma progressão em direção a aprendizagens de maior 
complexidade. A própria sequência das seções de atividades 
reflete isso: primeiro, busca-se fixar os principais pontos do 
capítulo (Compreendendo conteúdos) para, depois, trabalhar 
diferentes competências e habilidades (Desenvolvendo habi-

lidades). Além disso, em alguns momentos de cada volume, 
busca-se relacionar um conjunto mais amplo de conheci-
mentos a diferentes disciplinas e áreas do conhecimento 
(Dialogando com outras disciplinas).

Compreendendo o espaço geográfico como uma cons-
trução histórico-social, a coleção utiliza, em muitos mo-
mentos, uma abordagem histórica para a compreensão 
do mundo atual. Ela apresenta conteúdos e atividades que 
constituem instrumento importante para a compreensão da 
relação entre as sociedades e destas com a natureza. Privile-
giando o espaço geográfico como objeto de conhecimento 
da Geografia, busca explicitar os processos que atuam sobre 
o território, este entendido como espaço organizado, produ-
zido e apropriado pelas sociedades humanas.

O desenvolvimento dos conteúdos aponta para o en-
tendimento dos processos que atuam na organização do 
espaço – esses processos são sociais, mas isso não exclui a 
consideração dos fenômenos naturais. A diversidade dos re-
cursos naturais, sua desigual distribuição pelo mundo e seu 
significado para a sociedade, em qualquer época histórica, 
não podem ser ignorados quando se pretende conhecer as 
variáveis que explicam a organização do espaço. Assim, a na-
tureza é analisada sob a perspectiva do desvendamento dos 
mecanismos próprios de seu funcionamento e de seu senti-
do e significado expressos pelas formas de transformação e 
apropriação pela sociedade.

Com isso, esperamos que, ao longo dos três volumes, a 
relação sociedade-natureza seja compreendida não apenas 
como uma interação entre o ser humano e o meio natural. 
Trata-se de entender que, no processo de produção de sua 
existência, que é também o processo de produção do espa-
ço geográfico, os homens estabelecem entre si relações de 
ordem social, política, econômica e cultural que irão mediar 
– portanto, de alguma forma, condicionar – a maneira como 
as sociedades apropriam-se da natureza.

Os conceitos de espaço geográfico, paisagem, lugar, terri-
tório e região são desenvolvidos ao longo da coleção de for-
ma articulada aos conteúdos – assim, eles ganham sentido e 
significado, sobretudo a partir de análises que contemplam 
questões ambientais, relações econômicas, sociais, geopolíti-
cas, etc. Considerando que os conceitos são uma representa-
ção do real construída no e pelo pensamento, a perspectiva 
metodológica dessa obra encara a operacionalização do con-
ceito como ferramenta de análise em diferentes contextos e, 
sempre que possível, referenciado à realidade mais próxima 
do aluno, ou seja, ao seu lugar.

O enfoque teórico-metodológico do processo de ensino 
e aprendizagem valoriza os conhecimentos prévios dos alu-
nos, sua participação ativa na elaboração do conhecimento 
escolar, no desenvolvimento de suas próprias capacidades de 
aprender e em sua inserção crítica e participativa na socieda-
de. A perspectiva é incentivar a autonomia e a expressão do 
pensamento do aluno em seu diálogo com o conhecimento 
e com o mundo em que está inserido.

O conjunto de textos e atividades sugeridos oferece 
oportunidades para a ampliação da capacidade cognitiva 

2   A COLEÇÃO
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dos alunos, por meio de diversas habilidades, como análise, 
comparação, explicação, problematização de conteúdos em 
trabalhos investigativos, debates, etc. Além disso, em vários 
momentos o aluno é convidado a posicionar-se acerca da 
realidade em que vive. Tomemos um exemplo: em uma ativi-
dade um texto sobre fonte de energia apresenta vantagens 
e desvantagens da obtenção de energia elétrica em usinas 
nucleares; após a leitura e análise do texto, o aluno é convida-
do a posicionar-se frente à construção dessas usinas no Brasil. 
Outro exemplo: no tratamento dos problemas ambientais 
rurais, solicita-se que o aluno elabore um texto posicionan-
do-se acerca da agricultura orgânica, sendo para isso mobi-
lizadas habilidades como análise, reflexão e elaboração ou 
organização de ideias.

 f Estrutura da coleção

Como já colocado, a obra está organizada em volumes, 
unidades temáticas e capítulos. As unidades começam sem-
pre em página dupla, trazendo uma foto significativa para o 
conteúdo a ser tratado. Essa abertura é, ao mesmo tempo, 
uma síntese dos conteúdos tratados na unidade e um estí-
mulo para o aluno iniciar seu estudo. Cada capítulo tem uma 
epígrafe de alguma personalidade nacional ou internacional 
que se destaca ou se destacou em sua área de conhecimento. 
Considerando a proposta teórico-metodológica do educador 
norte-americano David Ausubel, esse material – a foto e a epí-
grafe – pode ser utilizado como um organizador prévio dos 
temas a serem abordados. As imagens e ideias podem ser uti-
lizadas para equalizar minimamente a estrutura cognitiva dos 
alunos, assim como para problematizar introdutoriamente o 
tema a ser abordado e levantar o conhecimento prévio deles 
sobre esse assunto. Além disso, no início de cada capítulo há 
uma pequena introdução, que visa a apresentar o assunto a 
ser tratado e a lançar, sempre que possível, algumas pergun-
tas ao leitor para despertar seu interesse. Segundo Ausubel 
(2003), para que a aprendizagem se dê de forma significativa, 
além de uma estrutura cognitiva relativamente organizada é 
fundamental que o aluno tenha interesse em aprender. Ao 
longo dos capítulos há tabelas, gráficos e boxes complemen-
tares – dos próprios autores ou com leituras/citações –, per-
mitindo ao aluno um contato com diferentes tipos de textos 
relacionados ao assunto abordado, seja de Geografia ou de 
outra disciplina da área de Ciências Humanas. É importante 
destacar a parte iconográfica, que procura oferecer mapas e 
imagens atualizados, articulados ao texto, que auxiliem o alu-
no em sua leitura, tornando-a mais interessante e facilitando 
a compreensão da realidade multidisciplinar.

Ao final de cada capítulo, encontram-se duas seções 
de atividades: Compreendendo conteœdos e Desenvolvendo 
habilidades. A primeira tem o intuito principal de retomar 
aspectos fundamentais dos conteúdos desenvolvidos no 
decorrer do capítulo – conceitos da Geografia e de outras 
ciências humanas, informações e conhecimentos –, a partir 
da proposição de questões que permitam ao aluno analisar 
de maneira reflexiva os temas estudados. A segunda procu-
ra desenvolver uma série de habilidades – como leitura e 
interpretação de textos; análise de mapas, gráficos e tabelas; 

reflexão e posicionamento crítico; criatividade e elaboração 
própria –, além de buscar articular a teoria com a prática 
cotidiana dos alunos.

Em cada um dos volumes há quatro atividades Dialogan-
do com outras disciplinas, que visam a desenvolver um enfo-
que interdisciplinar na compreensão de determinados fenô-
menos da realidade. Nas atividades propostas, a Geografia 
dialoga com diversas outras disciplinas, na tentativa de me-
lhor compreender o mundo em que vivemos, no qual os fe-
nômenos físicos e humanos acontecem de forma integrada.

Propositalmente, as atividades propostas não são exten-
sas nem em número exagerado, possibilitando ao professor 
dosá-las de acordo com a carga horária de seu curso e com-
plementá-las, se necessário, com outras atividades sugeridas 
neste Manual.

Finalizando as atividades, há sugestões para Pesquisa na in-
ternet e Sessão de v’deos. No primeiro caso, reunimos indicações 
de sites confiáveis, que poderão auxiliar em pesquisas e/ou na 
complementação do estudo – entretanto, como essa mídia é 
muito dinâmica, é importante sempre verificar se houve algu-
ma alteração entre a data de acesso indicada no livro e aquela 
em que o site será visitado pelos alunos. Quanto aos filmes e 
documentários, eles são um recurso didático muito enriquece-
dor para as aulas de Geografia e é interessante utilizá-los sem-
pre que possível – para familiarizar os alunos com esse tipo de 
linguagem e possibilitar o acesso à produção cultural, funda-
mental para a compreensão da realidade.

Algumas unidades apresentam infogr‡ficos em páginas 
duplas, que trazem informações sobre um tema específico 
de maneira mais sugestiva, articulando diferentes linguagens 
(textos, mapas, tabelas, gráficos, imagens, etc.). Muitos alu-
nos já estão familiarizados com esse tipo de linguagem da 
comunicação visual, mas nem sempre são capazes de deco-
dificar as convenções e os símbolos utilizados nesse tipo de 
representação gráfica. Esse exercício de decodificação pode 
ser feito aproveitando o interesse que normalmente os alu-
nos têm pelo uso de computadores, meio em que se destaca 
esse tipo de linguagem.

No final de cada unidade, temos a seção Testes e quest›es, 
que apresenta uma coletânea de exercícios do Enem e de 
vestibulares (até 2012), permitindo que os alunos familiari-
zem-se com a forma de abordagem dos conteúdos realizada 
por esse tipo de avaliação.

No final de cada volume, encontram-se ainda quatro se-
ções úteis ao manuseio dos livros:

 ■ Gloss‡rio – traz explicações de termos destacados no corpo 
dos textos (com a cor azul), auxiliando na compreensão das 
temáticas tratadas.

 ■ Sugest›es de leituras complementares – relação de obras que 
podem interessar aos alunos, organizadas por unidade.

 ■ êndice remissivo – relação de conceitos, categorias e nomes 
fundamentais ao estudo da Geografia.

 ■ Bibliografia – a lista de obras apresentada é ampla e pode 
auxiliar tanto o professor como o aluno em pesquisas, in-
vestigações sobre determinados temas ou na ampliação 
de conhecimentos.
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 f Estrutura deste Manual do Professor

Este Manual do Professor destina-se a auxiliar a prática 
docente. Além dos textos introdutórios e daqueles sobre 
ensino de Geografia e avaliação, ele apresenta ainda a se-
ção Ci•ncias Humanas e suas tecnologias: atividades integra-

doras, com sugestões de atividades interdisciplinares to-
cantes a temas das quatro disciplinas que compõem essa 
área do conhecimento.

A seção Metas e orienta•›es oferece, para cada unidade 
do livro, os seguintes materiais:

 ■ textos de apoio ao professor;

 ■ indicação bibliográfica para aprofundamento dos temas 
abordados; e, em alguns casos, relação de endereços ele-
trônicos que constituem fonte de pesquisa e apoio para os 
assuntos tratados no livro do aluno;

 ■ atividades complementares que visam a desenvolver de-
terminadas competências e habilidades;

 ■ sugestão de trabalhos interdisciplinares a partir de um te-
ma-problema, possibilitando ao professor o trabalho com 
praticamente todas as disciplinas do currículo.

No final deste Manual, encontram-se ainda artigos inédi-
tos, escritos por especialistas em educação.

3   ENSiNAR E APRENdER gEOgRAfiA

Vivemos em uma sociedade na qual há uma crescente 
multiplicidade de informações e linguagens com as quais 
temos de lidar, como resultado da revolução tecnológica 
responsável pela difusão e rapidez dos meios de comunica-
ção. Mas isso não coincide com a inserção crítica da maioria 
dos indivíduos nessa sociedade, uma vez que geralmente 
eles têm de lidar com uma enorme massa de informações 
distintas, descontextualizadas e fragmentadas. Essa situação 
dificulta o estabelecimento de relações entre as informações 
dispersas e dificulta a construção do conhecimento.

A escola tem o importante papel de conferir sentido e 
significado a esse conjunto imenso de informações, pro-
movendo um processo de reflexão, decodificação, análise e 
interpretação das informações, além de permitir a apropria-
ção pelo aluno das várias modalidades de linguagem pre-
sentes nos meios de comunicação. No âmbito da educação 
escolar, essa situação tem implicado cada vez mais novas 
e distintas formas de aprender e ensinar. Nesse sentido, é 
importante assinalar a centralidade do trabalho docente 
na busca de metodologias e práticas didáticas capazes de 
permitir a apropriação e a socialização do saber – tarefa 
precípua da escola.

Como lugar de reflexão acerca da realidade – seja local, 
regional, nacional ou mundial –, a escola é um espaço privile-
giado para a preparação do aluno para a construção de uma 
visão organizada e articulada do mundo. Nós, professores de 
Geografia, temos um papel fundamental nesse processo, já 
que o conhecimento com o qual trabalhamos permite aos 
alunos elaborar uma leitura crítica da prática social na qual 
estão inseridos no território em que habitam.

A Geografia contemporânea tem privilegiado o conhe-
cimento sobre o espaço em diferentes escalas de análise. 
Como disciplina escolar ela prepara o aluno para a leitura e a 
compreensão do espaço geográfico, entendido como cons-
trução histórico-social fruto das relações estabelecidas entre 
as sociedades e delas com a natureza. Mas é preciso lembrar 
que, durante muito tempo, o ensino da disciplina foi marcado 
por uma abordagem descritiva e mnemônica. É, sobretudo, a 

partir dos anos de 1980 que ele passou por um processo de 
renovação, processo pelo qual a Geografia como disciplina 
científica já havia passado na década de 1970.1

A revisão do ensino de Geografia fez parte, naquele mo-
mento, de um movimento de renovação curricular cujos 
esforços centravam-se na melhoria da qualidade do ensino, 
passando necessariamente por uma revisão dos conteúdos e 
das formas de ensinar e aprender as diferentes disciplinas do 
currículo da escola básica.

Na realidade, esse processo ainda está em curso, pois é 
sempre importante refletir sobre a prática docente, na pers-
pectiva de um movimento constante de renovação pedagó-
gica. No que diz respeito ao processo de ensino e aprendiza-
gem, há muitas questões a serem consideradas, entre elas a 
necessidade de conferir sentido e significado aos conteúdos 
ensinados/construídos. Assim, é importante superar a ideia 
do professor apenas como transmissor do conhecimento e 
entender os conteúdos como meios e não como fins. Mais do 
que aprender conteúdos, importa que o aluno consiga rea-
lizar uma apropriação crítica da realidade – e os conteúdos 
escolares são os meios para essa apropriação.

Considerando que o conhecimento é construído pelo 
sujeito – em nosso caso, o aluno –, em sua relação com os 
outros e com o mundo, é necessário que os conteúdos sejam 
pensados, reelaborados pelo aluno, para se constituir em co-
nhecimento apropriado por ele. Assim, é preciso desenvolver 
as competências de ler o mundo e pensar sobre ele, assim 
como a capacidade de elaboração própria.

[...] importa n‹o apenas buscar os meios pedag—gico-did‡-

ticos de melhorar e potencializar a aprendizagem pelas compe-

t•ncias do pensar, mas tambŽm de ganhar elementos concei-

tuais para a apropria•‹o cr’tica da realidade [...] Pensar Ž mais 

do que explicar, e para isso as escolas e as institui•›es formado-

ras de professores precisam formar sujeitos pensantes, capazes 

de um pensar epist•mico, ou seja, sujeitos que desenvolvam  

1  Para mais informações sobre o movimento de renovação da Geografia uni-
versitária, consultar: MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena 
história crítica. 20. ed. São Paulo: Annablume, 2005.
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capacidades básicas de pensamento, elementos conceituais 

que lhes permitam, mais do que saber coisas, mais do que rece-

ber uma informação, colocar-se ante a realidade, apropriar-se 

do momento histórico para pensar historicamente essa reali-

dade e reagir a ela. (ZEMELMAN, 1994, apud LIBåNEO, 1998.)

Aprender a pensar Ž uma estratŽgia fundamental para 
potencializar a compet•ncia cognitiva. Na pr‡tica pedag—-
gica são inœmeras as possibilidades de despertar o interesse 
dos alunos pelo conhecer, pelo desvendar, mas para isso Ž 
necess‡rio mobiliz‡-los, acompanhando-os e colaborando 
para que eles construam o conhecimento atŽ chegarem a 
elaborar e expressar a s’ntese do que compreenderam. Se-
gundo Marina (1995), compreender Ž apreender o novo com 
o j‡ conhecido. Da’ a import‰ncia de se considerar o conhe-
cimento prŽvio dos alunos como ponto de partida para uma 
aprendizagem significativa, como sugere Ausubel (2003). Vale 
lembrar que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2012), corroborando as ideias deste au-
tor, defendem no artigo 16, inciso III, Òa aprendizagem como 
processo de apropriação significativa dos conhecimentos, su-
perando a aprendizagem limitada ˆ memorização.Ó

Vasconcellos (1992) exp›e de maneira interessante como 
se d‡ o movimento do pensamento no processo de elabora-
ção do conhecimento, constitu’do por tr•s momentos: partin-
do do sincrŽtico, passando pelo anal’tico e chegando ao sintŽ-
tico. A s’ncrese corresponde ao momento no qual o aluno tem 
uma visão confusa, indeterminada e fragmentada do mundo. 
Ela Ž seguida pela an‡lise, que Ž um movimento do pensa-
mento no sentido da compreensão da realidade, desdobran-
do seus elementos e entendendo a parte como fragmento do 
todo. Finalmente vem a s’ntese, que Ž o resultado da integra-
ção de todos os conhecimentos parciais em um todo org‰nico 
e l—gico, estabelecendo relaç›es e identificando os nexos que 
explicam uma dada realidade.

No processo de aprendizagem, a an‡lise e a s’ntese cor-
respondem a um momento de desenvolvimento operacio-
nal, quando o aluno realiza uma pesquisa ou um estudo 
individual. AlŽm de elaborar mentalmente, Ž importante ele 
expressar materialmente essa s’ntese (ainda que provis—ria), 
sob a forma de exposição oral, texto, mural, etc., para que o 
professor possa acompanhar o processo de elaboração de 
seu conhecimento.

Qual a necessidade de expressão material do conhecimen-

to? De um lado, é para possibilitar a interação social (possíveis 

correções/interações); por outro, é para melhor determinar a 

síntese, na medida em que, quando está na cabeça, pode ainda 

incorrer em certo grau de generalidade, de abstração, ao passo 

que na medida em que se realiza a exposição material, o sujei-

to se obriga a uma formatação, a uma concretização, a uma 

sintetização conclusiva, específica. Pode acontecer de a expres-

são material (fala, escrita, etc.) ser simples reprodução da sín-

tese mental (o que significa que ela foi feita com bom grau de 

concretude), mas frequentemente o que ocorre é que, no mo-

mento da exposição, o sujeito apercebe-se que as relações, as 

articulações não estão tão claras assim. Desprezar a exposição 

material seria supervalorizar a elaboração mental do indivíduo, 

além de negar a possibilidade de reconstrução e de interação 

social. (VASCONCELLOS, 1992.)

O livro apresenta v‡rios momentos em que o conheci-
mento do aluno pode ser elaborado. Por exemplo, na seção 
Compreendendo conteúdos e especialmente nas seç›es De-

senvolvendo habilidades e Dialogando com outras disciplinas, 
assim como nas atividades sugeridas no Manual do Professor. 
Esses são momentos que possibilitam ao aluno passar pelas 
etapas de observação, an‡lise, interpretação e sistematização 
do conhecimento que vem sendo adquirido, bem como por 
sua expressão material.

ƒ nesse processo de elaboração do conhecimento, prin-
cipalmente nos momentos de s’ntese, ainda que aproxima-
tiva, que o aluno exercita a compet•ncia de elaboração pr—-
pria e tende a sentir-se mais seguro e confiante diante dos 
novos conhecimentos. O livro did‡tico tem papel importan-
te nesse processo, sobretudo quando o professor estabelece 
com ele uma conviv•ncia produtiva, em um constante di‡lo-
go com a realidade. Isso quer dizer que nenhum material di-
d‡tico por si s— Ž capaz de dar conta de uma aprendizagem 
significativa e eficaz, sendo, portanto, necess‡rio reconhecer 
a centralidade do professor nesse processo. Assumir a res-
ponsabilidade pela condução da aprendizagem requer do 
professor um exerc’cio permanente de investigação e refle-
xão sobre sua pr‡tica.

Se considerarmos a docência como atividade intelectual e 

prática, revela-se necessário ao professor estabelecer cada vez 

maior intimidade com o processo investigativo, uma vez que os 

conteúdos com os quais trabalha são construções teóricas fun-

damentadas na pesquisa científica. Assim, sua prática pedagó-

gica requer de si reflexão, crítica e constante criação e recriação 

do conhecimento e das metodologias de ensino, o que pres-

supõe uma atividade de investigação e reflexão permanentes. 

(PONTUSCHKA, 2007.)

Fica claro que a iniciativa e a profissionalidade do profes-
sor são essenciais no processo de ensino-aprendizagem. As 
tarefas educativas requerem autonomia e responsabilidade 
docente, alŽm de um conjunto de habilidades, conhecimen-
tos e valores que permitam ao professor lidar com as singula-
ridades das situaç›es educativas pr—prias de cada formação 
socioespacial.

Por fim, gostar’amos de destacar que esta coleção 
volta-se para o Ensino MŽdio, portanto para adolescen-
tes que atravessam um processo de ampliação e exerc’cio 
dos racioc’nios abstratos, sendo fundamental auxili‡-los a 
deduzir, inferir, elaborar hip—teses, estabelecer relaç›es. ƒ 
importante ainda estimular a discussão conjunta e partici-
pativa, desafiando-os a encontrar e produzir soluç›es para 
determinado tema ou problematização. Considerando a 
adolesc•ncia como uma etapa marcada tambŽm por ques-
tionamentos, inseguranças e expectativas, Ž importante 
que a escola crie espaços para manifestaç›es culturais, ex-
press›es de ideias, debates, eventos e ÒinventosÓ criativos 
(jornal, mural, feiras, gincanas, dia/semana do aluno, via-
gens de estudo, criação de gr•mios/associaç›es estudantis, 
ÒinventosÓ da Qu’mica, da F’sica, estudos do meio, debates 
com temas como sexualidade ou drogas, etc.), propiciando 
a participação e buscando atender a algumas das inœmeras 
demandas dos alunos nessa faixa et‡ria e estimular a plura-
lidade de pensamento.
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4   REfERENCiAiS CuRRiCuLARES PARA O ENSiNO MédiO

A partir dos anos 1980, os governos de muitos estados 

da federação elaboraram referenciais curriculares para seus 

sistemas de ensino. 

A intenção prioritária era melhorar a qualidade do ensino 

oferecido na escola pública e reduzir as altas taxas de repetência 

e evasão escolar que penalizavam, dominantemente, as crian-

ças das camadas populares. Procurava-se, também, incentivar 

a participação da comunidade escolar nas decisões, de forma a 

superar-se o autoritarismo de reformas anteriores, com frequên-

cias impostas de “cima para baixo”. (MOREIRA, 2000.)

Entretanto, essas propostas de reestruturação curricular 

não se revelaram suficientes para nortear as mudanças espe-

radas na prática pedagógica da escola, sobretudo no âmbito 

do Ensino Fundamental. O Ensino Médio, por outro lado, que 

sempre sofreu certa indefinição – ora tinha caráter propedêu-

tico, ora profissionalizante –, só mais recentemente tem sido 

alvo de maior preocupação no âmbito das políticas públicas 

no campo curricular.

Nos anos 1990, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional (LDB – Lei 9394/96), coube ao Esta-

do encaminhar uma base comum que organizasse o sistema 

de ensino e favorecesse a unidade nacional. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) inovaram 

muitos dos procedimentos didático-pedagógicos, principal-

mente no que diz respeito à concepção de conteúdos, que 

passaram a considerar o desenvolvimento de competências 

e habilidades. O foco do currículo voltou-se para a aprendiza-

gem do aluno em sua dimensão individual e coletiva, assim 

como cognitiva, social e cultural.

A formação básica a ser buscada no Ensino Médio realizar-

-se-á mais pela constituição de competências, habilidades e dis-

posições de condutas do que pela quantidade de informação. 

Aprender a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento 

com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao 

aprendido e captar o significado do mundo, a fazer a ponte en-

tre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a argumentar com 

base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem 

desperta. (BRASIL, 1999, 2002.)

Para esse propósito, os PCNEM conclamam o caráter inter-

disciplinar e contextualizado da aprendizagem. Ou seja, a inter-

disciplinaridade como uma prática pedagógica pautada pelo 

constante diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento 

e buscando permanentemente a relação entre os conteúdos 

e seus contextos, tornando a aprendizagem significativa ao 

associá-la com experiências da vida cotidiana do aluno.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 

publicadas em 2006, buscam dar identidade a essa etapa da 

escolaridade básica:

A institucionalização do Ensino Médio integrado à educa-

ção profissional rompeu com a dualidade que historicamente 

separou os estudos preparatórios para a educação superior 

da formação profissional no Brasil e deverá contribuir com a 

melhoria da qualidade nessa etapa final da educação básica. 

(BRASIL, 2006.)

As OCEM atualizam os PCNEM, portanto seguem os 

mesmos princípios, em uma abordagem que privilegia as 

competências e habilidades. No caso da Geografia, essas 

são assim definidas:

Competências e habilidades para a Geografia no Ensino Médio

Competências Habilidades

• Capacidade de operar com os conceitos bási-

cos da Geografia para análise e representa-

ção do espaço em suas múltiplas escalas.

• Capacidade de articulação dos conceitos.

• Articular os conceitos da Geografia com observação, descrição, organiza-

ção de dados e informações do espaço geográfico considerando as escalas 

de análise.

• Reconhecer as dimensões de tempo e espaço na análise geográfica.

• Capacidade de compreender o espaço geo-

gráfico a partir das múltiplas interações entre 

sociedade e natureza.

• Analisar os espaços considerando a influência dos eventos da natureza e 

da sociedade.

• Observar a possibilidade de predomínio de um ou de outro tipo de origem 

do evento.

• Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e 

organização do espaço geográfico em suas diversas escalas.

• Domínio de linguagens próprias à análise 

geográfica.

• Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens.

• Utilizar mapas e gráficos resultantes de diferentes tecnologias.

• Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfica e 

tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos.
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• Capacidade de compreender os fenômenos 
locais, regionais e mundiais expressos por 
suas territorialidades, considerando as 
dimensões de espaço e tempo.

• Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espa-
ço, do território, da paisagem e do lugar.

• Compreender a importância do elemento cultural, respeitar a diversidade 
étnica e desenvolver a solidariedade.

• Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambien-
tais da sociedade contemporânea.

• Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. • Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacial-
mente, decorrentes dos processos produtivos e de consumo.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ci•ncias Humanas e suas tecnologias.  

Brasília: MEC; SEB, 2006. (Orientações curriculares para o Ensino Médio; v. 3). p. 45.

Outro referencial importante para o Ensino Médio é o 

Enem, criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC) 

para avaliar as competências e habilidades desenvolvidas 

pelos alunos que estão concluindo ou já concluíram o En-

sino Médio. Atualmente, o Enem é o principal instrumento 

de seleção para as universidades federais e estaduais e um 

referencial para o exame vestibular de muitas universida-

des privadas. Inúmeras universidades e faculdades do país 

têm considerado seus resultados para compor a nota final 

em seus vestibulares e, mais recentemente, algumas, como 

as universidades federais, já consideram apenas o exame 

do MEC para definir o ingresso de seus alunos. A matriz de 

referência para o Enem destaca um conjunto de cinco ei-

xos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento 

– dominar linguagens; compreender fenômenos; enfren-

tar situações-problema; construir argumentação; elaborar 

propostas – e seis competências fundamentais para a área 

de Ciências Humanas e suas tecnologias. Cada uma dessas 

seis competências é dividida em cinco habilidades, como 

mostra o quadro.

Matriz de refer•ncia de Ci•ncias Humanas e suas Tecnologias

Compet•ncia de ‡rea Habilidades

1.  Compreender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais 
acerca de aspectos da cultura.

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos 
históricos.

H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre deter-
minado aspecto da cultura.

H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do 
patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.

2.  Compreender as transformações dos espa-
ços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espa-
ços geográficos.

H7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder 
entre as nações.

H8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos 
fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômi-
co-social.

H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políti-
cas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.

H10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a 
importância da participação da coletividade na transformação da realidade 
histórico-geográfica.

3.  Compreender a produção e o papel históri-
co das instituições sociais, políticas e eco-
nômicas, associando-as aos diferentes gru-
pos, conflitos e movimentos sociais.

H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 
espaço.

H12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das socie-
dades.

H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para 
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.

H14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos 
e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.

H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos 
ou ambientais ao longo da História.
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4.  Entender as transformações técnicas e tec-

nológicas e seu impacto nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhe-

cimento e na vida social.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na orga-

nização do trabalho e/ou da vida social.

H17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no 

processo de territorialização da produção.

H18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas 

e suas implicações socioespaciais.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determi-

nam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações 

impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

5.  Utilizar os conhecimentos históricos para 

compreender e valorizar os fundamentos 

da cidadania e da democracia, favorecendo 

uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade.

H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida 

social.

H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 

mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

H23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das 

sociedades.

H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.

H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

6.  Compreender a sociedade e a natureza, 

reconhecendo suas interações no espaço 

em diferentes contextos históricos e geo-

gráficos.

H26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio 

físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos.

H28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais 

em diferentes contextos histórico-geográficos.

H29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço 

geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações 

humanas.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no plane-

ta nas diferentes escalas.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Matriz de referência para o ENEM 2009.  
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310>. Acesso em: 19 jan. 2013.

Podemos notar nessas orientações que o eixo do currí-
culo desloca-se de uma concepção tradicional de conteúdos 
mínimos para uma ênfase nas habilidades e competências, 
valorizando a autonomia intelectual e o pensamento crítico 
do aluno. Esta coleção busca exercitar essas orientações, so-
bretudo no âmbito da abordagem dos conteúdos, que per-
mite um olhar crítico sobre o espaço geográfico em suas di-
ferentes escalas, e também do ponto de vista das atividades, 
que valorizam a experiência e o envolvimento do aluno para 
introduzir ou aprofundar conhecimentos, elaborar sínteses, 
formular hipóteses, problematizar conteúdos sob a forma de 
trabalhos investigativos individuais ou em grupo.

Outra característica presente nesses referenciais é a va-
lorização do trabalho interdisciplinar, privilegiando assim o 
trabalho coletivo na escola. A própria organização do currí-
culo do Ensino Médio por área (Linguagens, Códigos e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecno-
logias, Ciências Humanas e suas tecnologias) pressupõe uma 
concepção curricular mais abrangente, que cria possibilida-
des de um trabalho mais integrado (pelo menos no âmbito 
de cada área). Esta coleção valoriza a prática interdisciplinar, 
a partir da sugestão de projetos interdisciplinares, indicados 
no Manual do Professor. Neles, propõem-se situações proble-
matizadoras da realidade articuladas às temáticas desenvol-
vidas. Mas cabe ao professor a decisão de utilizá-las em sua 

prática pedagógica. A interdisciplinaridade, como método 
de procedimento, parte do princípio de que as disciplinas 
devem contribuir para a compreensão da realidade, que é 
sempre multidisciplinar. Nesse sentido, é fundamental res-
saltar sua importância como exercício de recomposição da 
totalidade. Mais do que uma postura metodológica, a inter-
disciplinaridade constitui-se em uma atitude solidária e dia-
lógica que significa

[...] não só eliminar as barreiras entre as disciplinas, mas 

também as barreiras entre as pessoas, de modo que os profissio-

nais da escola busquem alternativas para se conhecerem mais e 

melhor, troquem conhecimentos e experiências entre si, tenham 

humildade diante da limitação do próprio saber, envolvam-se e 

comprometam-se em projetos comuns, modifiquem seus hábi-

tos já estabelecidos em relação à busca do conhecimento, per-

guntando, duvidando, dialogando consigo mesmos. Trata-se, 

portanto, de um modo de proceder intelectualmente, de uma 

prática de trabalho científico, profissional, de construção coleti-

va do conhecimento. (LIBÂNEO, 1998.)

Assim, a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, 
muito pelo contrário, as reforça e as valoriza, mas exige um 
trabalho coletivo e colaborativo (o que implica mudanças de 
práticas arraigadas, como afirma Libâneo) e isso está clara-
mente colocado no § 2o do artigo 8o das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio:
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A organiza•‹o por ‡reas de conhecimento n‹o dilui nem 

exclui componentes curriculares com especificidades e saberes 

pr—prios constru’dos e sistematizados, mas implica no fortale-

cimento das rela•›es entre eles e a sua contextualiza•‹o para 

apreens‹o e interven•‹o na realidade, requerendo planejamen-

to e execu•‹o conjugados e cooperativos dos seus professores. 

(BRASIL, 2012.)

Apesar de sua import‰ncia, os trabalhos que envolvem a 

intera•‹o entre os diversos campos do conhecimento, sobre-

tudo na escola b‡sica, n‹o s‹o f‡ceis de serem executados. 

Muitas vezes, falta interlocu•‹o entre os professores das di-

ferentes disciplinas, faltam espa•os de di‡logo, alŽm de estar 

instalada a tradi•‹o de trabalhos individuais, caracterizando 

um excessivo ÒespecialismoÓ (professores voltados apenas ˆ 

sua disciplina). Isso impede a constru•‹o de uma linguagem 

comum entre os professores e a cria•‹o de uma identidade 

de educadores preocupados com a fun•‹o social da escola. 

Entretanto, apesar das dificuldades, a constru•‹o de um tra-

balho coletivo na escola sempre Ž poss’vel.

Os professores normalmente se reœnem para a realiza•‹o 

de atividades conjuntas, como comemora•›es, semanas cul-

turais, etc., e essa a•‹o pode constituir-se num embri‹o de 

projetos mais consistentes, com maior participa•‹o dos su-

jeitos sociais da escola. Seria ent‹o interessante conduzir um 

movimento pedag—gico na escola para estabelecer temas ge-

radores, eixos tem‡ticos ou situa•›es-problema que mobili-

zassem alunos e professores rumo a um trabalho colaborativo. 

H‡ inclusive amparo legal para adapta•›es no curr’culo, uma 

vez que os PCN do Ensino MŽdio apontam para o estabeleci-

mento de um eixo integrador para a elabora•‹o de projetos 

interdisciplinares ou como um objeto de conhecimento ou 

mesmo para um plano de a•‹o ou interven•‹o na realidade. 

A pr—pria LDB 9394/96 d‡ respaldo a isso ao assegurar uma 

parte diversificada do curr’culo para poder dar conta da diver-

sidade dos lugares que comp›em o territ—rio brasileiro e ao 

mesmo tempo garantir sua inser•‹o na din‰mica nacional e 

global. A LDB prop›e que:

Art. 26. Os curr’culos do ensino fundamental e médio devem 
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte di-
versificada, exigida pelas caracter’sticas regionais e locais da so-
ciedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996.)

As novas DCNEM tambŽm corroboram esse movimento 

integrador:

Art. 7o A organiza•‹o curricular do Ensino Médio tem uma 

base nacional comum e uma parte diversificada que n‹o devem 

constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a 

garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necess‡rios a 

todos os estudantes quanto uma forma•‹o que considere a di-

versidade e as caracter’sticas locais e especificidades regionais. 

(BRASIL, 2012.)

No livro Pedagogia do oprimido, Paulo Freire desenvolve 

uma proposta de constru•‹o de um curr’culo local ancorado 

no tema gerador, no final do cap’tulo em que discute a impor-

t‰ncia da dialogicidade para uma educa•‹o como pr‡tica de 

liberdade. N‹o Ž poss’vel, pois, construir uma abordagem de 

quest›es locais ancorada em temas geradores ou situa•›es-

-problema e em propostas de interven•‹o na realidade sem 

haver di‡logo entre professores e alunos, entre escola e fam’lia.

Ainda que o professor tenha dificuldade em mobilizar 

outros docentes para um trabalho colaborativo, existem te-

m‡ticas que podem de alguma forma chamar a aten•‹o da 

comunidade escolar Ð por exemplo, o estudo do lugar onde 

o aluno e seus familiares vivem, da pr‡tica social em que es-

t‹o inseridos e das rela•›es que estabelecem com o espa•o 

habitado. Sendo a popula•‹o brasileira hoje marcadamente 

urbana, a experi•ncia do cotidiano na cidade Ž vivenciada 

por uma parcela significativa dos alunos, portanto Ž funda-

mental que eles compreendam o fen™meno urbano.

Para compreender o lugar de viv•ncia, pode-se, por 

exemplo, elaborar uma pesquisa sobre a rede urbana da re-

gi‹o, as fun•›es urbanas que deram origem a algumas cida-

des pr—ximas, a hierarquia urbana e o sistema de transportes, 

os impactos ambientais relacionados ˆ destina•‹o do lixo, 

saneamento b‡sico e contamina•‹o de rios e lagos, quali-

dade do ar, polui•‹o, condi•›es de vida da popula•‹o, etc. 

O Manual do Professor da unidade 3 (volume 3) desta cole-

•‹o apresenta essa sugest‹o de trabalho interdisciplinar, que 

pode ser muito produtiva, sobretudo para tornar a aprendiza-

gem significativa. Especialmente se associada a experi•ncias 

da vida cotidiana, ela pode contribuir para o esclarecimento 

das din‰micas que regem a vida urbana.

O importante Ž que o trabalho interdisciplinar surja da 

necessidade e do envolvimento de professores, alunos e sua 

fam’lia na elabora•‹o do projeto pol’tico-pedag—gico da es-

cola e se constitua em um desafio para cada disciplina en-

volvida, atraindo a aten•‹o dos professores de todas as ‡reas 

do conhecimento.

Nesta cole•‹o, a Geografia Ž considerada uma discipli-

na aberta ao di‡logo e ˆ pr‡tica interdisciplinar, sobretudo 

pelo car‡ter abrangente de seus estudos, que contemplam 

a sociedade e a natureza e suas rela•›es, e pela clareza da 

necessidade de colabora•‹o das diferentes disciplinas para a 

compreens‹o da complexidade do mundo atual.

anotações
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5   fORMAS dE AvALiAÇÃO

A avaliação é um momento privilegiado do processo de en-
sino-aprendizagem. Ela deve estar presente em todas as etapas 
do aprendizado, permitindo que alunos e professores percebam 
seu grau de envolvimento no processo e acompanhem sua 
dinâmica. Dessa forma, assim como é um momento de funda-
mental importância para que o aluno compreenda como está 
se desenvolvendo sua aprendizagem, também o é para que o 
professor perceba como está se desenvolvendo seu ensino.

É importante que a avaliação esteja prevista no projeto 
político-pedagógico da escola, de forma coerente com os 
princípios pedagógicos. Assim, ela deve estar em consonân-
cia com os procedimentos teórico-metodológicos adotados, 
considerando-se os diferentes contextos em que ocorre. Por 
exemplo, ao avaliar o aluno em um trabalho de pesquisa, é 
importante que o professor valorize sua capacidade de pro-
ceder ao levantamento e tratamento de dados e informa-
ções, de análise, produção e elaboração de síntese pessoal, 
podendo isso ser expresso sob a forma de textos, exposição 
oral, mural, etc. Sem contar que o levantamento do conhe-
cimento prévio dos alunos já é uma pré-avaliação ou uma 
avaliação diagnóstica, passo importante para orientar o pro-
fessor em seu trabalho docente com a classe.

A avaliação deve ser estruturada como parte integrante 
do processo pedagógico e educacional. Quando ela se res-
tringe à aplicação de uma prova mensal ou bimestral, sua 
função fica reduzida a aspectos conceituais, e a maioria dos 
alunos estabelece um ritmo de acompanhamento dos con-
teúdos concentrando seus esforços para a “semana das pro-
vas”. Assim, a avaliação não deve limitar-se a um instrumento 
de quantificação aplicado no final do processo, mas constituir 
um recurso para acompanhar o desenvolvimento da apren-
dizagem. Ela permite a revisão da programação e da aborda-
gem do curso: se necessário, podem ocorrer mudanças de 
acordo com as dificuldades, desinteresse ou, ao contrário, 
motivação da turma para ir mais além.

Concebendo a avaliação como um instrumento per-
manente e abrangente, torna-se necessário iniciá-la antes 
mesmo da introdução de novos conteúdos. Avaliando os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema que será 
desenvolvido é possível adaptar a prática didática àquilo que 
for mais adequado ao grupo.

A avaliação inicial permite perceber o impacto da situa-
ção de ensino-aprendizagem nos alunos. A constatação de 
que um aluno não apreendeu todo o conteúdo proposto de 
forma homogênea com o restante da classe não deve anular 
o fato de que muitas vezes ele avançou significativamente 
em relação ao ponto em que se encontrava, e desenvolveu-
-se de forma extraordinária em relação a alguns itens traba-
lhados. Isso deve ser levado em consideração. Outro aspecto 
importante a ser considerado é a necessidade de uma ava-
liação diversificada para que não se restrinja a captar apenas 
as inteligências mais valorizadas no ambiente escolar: a lin-
guística e a lógico-matemática. Nesse ponto vale considerar 

a contribuição do psicólogo norte-americano Howard Gard-
ner. Ele argumenta que todas as pessoas têm um espectro 
de competências, ao que chamou de “inteligências múltiplas” 
(GARDNER, 2000) e algumas por razões biopsicossociais têm 
facilidade para desenvolver umas inteligências mais do que 
outras. Há diversos exemplos de profissionais muito compe-
tentes e reconhecidos em sua área de atuação que durante a 
vida escolar tiveram problemas de aprendizado e foram con-
siderados “maus alunos”. Muito provavelmente não tinham 
muita facilidade no eixo linguístico-lógico-matemático. É 
importante que haja instrumentos de avaliação que possam 
captar outras inteligências, como a interpessoal, a intrapes-
soal, a espacial, a corporal-cinestésica e a musical, além das 
duas tradicionalmente mais valorizadas pela escola.

Todos os itens da avaliação devem ser previamente dis-
cutidos com a classe, explicitados claramente, para que todos 
se comprometam com as metas traçadas. Trata-se de reali-
zar um primeiro acordo entre professor e alunos, livremente 
discutido, baseado na transparência e no diálogo, na clara 
definição de objetivos e propostas. Esse é um momento fun-
damental para que a relação ensino-aprendizagem possa se 
desenvolver de forma satisfatória e dialógica.

Os alunos devem saber o que se espera deles, como se-
rão avaliados, com que frequência, em que momentos, por 
quais critérios, etc., e participar da elaboração desses critérios. 
Eles podem ainda, caso assim se decida, elaborar uma ficha 
de autoavaliação que, depois de preenchida, pode ser com-
parada com a avaliação feita pelo professor. Essa atividade é 
um estímulo para que os alunos busquem um desempenho 
cada vez melhor, desenvolvam seu senso crítico e sintam-se 
mais participantes e responsáveis por sua própria formação e 
pelo que acontece em sala de aula.

A avaliação permanente permite a utilização das mais 
variadas ferramentas para determinar os conteúdos acima 
propostos. O professor poderá, caso considere necessário, 
utilizar-se das competências e habilidades a serem desenvol-
vidas na área de Geografia, extraídas das OCEM.

Em caso de se aplicarem provas mensais ou bimestrais, é 
importante que elas não se limitem a verificar a memorização 
de informações pelos alunos, mas sua capacidade de obser-
vação, descrição, comparação, interpretação, argumentação, 
enfim, sua capacidade de análise e de síntese e de elaboração 
de propostas. Isso pressupõe não só que os alunos detenham 
informações, mas também a habilidade de manipulá-las, cri-
ticá-las para, com base nesse exercício, construir seu conheci-
mento e enfrentar problemas da realidade.

A prática da avaliação ao longo de todo o processo de 
aprendizagem permite encaminhar os alunos com dificul-
dades para um acompanhamento permanente, logo que se 
constate a defasagem, ou alterar a abordagem escolhida ini-
cialmente, quando esta se mostrar ineficaz ou desinteressante. 
Não há necessidade de esperar o fim do bimestre, semestre ou 
ano letivo para encaminhar esses alunos à recuperação.
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Essa pr‡tica, alŽm de ser mais produtiva do ponto de 
vista do ensino-aprendizagem, retira dos alunos a press‹o 
psicol—gica de ter de Òtirar nota para passar de anoÓ. N‹o 
acreditamos que a prova seja um mal em si, atŽ porque, na 
vida adulta, os alunos ir‹o se deparar em v‡rios momentos 
com a necessidade de fazer provas: Enem, exame de ingres-
so na faculdade, teste para um emprego, concurso pœblico, 

etc. Ð mas ela tambŽm n‹o deve ser um fim em si mesma ou 
o objetivo da aprendizagem.

Assim, quanto ˆ nota, na avalia•‹o permanente ela de-
veria ser apenas a quantifica•‹o do n’vel de aprendizado e 
um instrumento para indicar a necessidade de acompanha-
mento personalizado, e n‹o uma puni•‹o ao final do ano, 
com a repet•ncia.
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MACHADO, Nílson José. Conhecimento e valor. São Paulo: Moder-
na, 2004.
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O filósofo espanhol apresenta muitos insights interessantes 
que podem ser aproveitados na compreensão da realidade e 
na produção do conhecimento.
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tivas: limites e avanços. Educação & sociedade, Campinas, ano XXI, 
n. 73, dez. 2000.
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aprender com pesquisa no ensino médio. São Paulo: Cortez, 2012.
Os autores defendem que para o conhecimento ser construí-
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interação entre aprendizado e desenvolvimento, relação entre 
o pensamento e a língua, zona de desenvolvimento proximal, 
aprendizado de conceitos cotidianos e científicos, etc.
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de Geografia, São Paulo, n. 90, v. 2, set. 2010.

_. Geografia e ensino. Terra Livre, Presidente Prudente, São 
Paulo, ano 23, n. 28, v. 1, jan./jun. 2007.
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7   EndErEços ElEtrônicos para pEsquisa

Os endereços eletrônicos sugeridos a seguir são boas 
fontes de consulta para os assuntos tratados no livro. Oriente 
os alunos a se manterem atentos a atualizações e a informar 
suas descobertas aos colegas. Eles podem utilizar para isso 
ferramentas da internet, como redes de relacionamento e 
blogs. Faça também um mural na sala de aula com algumas 
das recomendações dos estudantes.

Antes de sugerir aos alunos uma pesquisa na internet, 
recomendamos verificar se o endereço indicado no livro ou 
neste Manual permanece o mesmo. Essa recomendação se 
deve ao fato de a internet ser uma ferramenta de pesquisa di-
nâmica por natureza, de forma que só nos responsabilizamos 
pela indicação dos sites até a data de acesso mencionada 
após cada endereço eletrônico. A maioria dos endereços são 
estáveis, sobretudo das instituições mais conhecidas, entre-
tanto, é possível haver mudanças.

AGÊNCIA Internacional de energia. Disponível em: 
<www.iea.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

AGÊNCIA Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Disponível 
em: <www.aneel.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

AGÊNCIA Nacional do Petróleo (ANP). Disponível em: 
<www.anp.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

AGÊNCIA Nacional de Telecomunicações (Anatel). Dispo-
nível em: <www.anatel.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

AGÊNCIA Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Dis-
ponível em: <www.antt.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ALTO Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur). Disponível em: <www.acnur.org/t3/portugues/>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

ANISTIA Internacional. Disponível em: <www.amnesty.

org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ASSOCIAÇÃO Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea). Disponível em: <www.anfavea.com.br>.  
Acesso em: 12 mar. 2013. 

ATLAS da Questão Agrária no Brasil. Disponível em: 
<www2.fct.unesp.br/nera/atlas/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

BANCO Central do Brasil. Disponível em: <www.bcb.gov.

br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

BANCO Mundial. Disponível em: <www.bancomundial.

org.br> Acesso em: 12 mar. 2013.

BIBLIOTECA Virtual de Saúde Reprodutiva. Disponível em: 
<http://saudereprodutiva.ibict.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

CENTRO de Pesquisa e Documentação de História Con-
temporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (FGV/
Cpdoc). Disponível em: <www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

CIDADE Escola Aprendiz. Disponível em: <www.apren-

diz.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

CIÊNCIA Hoje. Disponível em: <www.cienciahoje.uol.

com.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

COMISSÃO Nacional de Energia Nuclear (Cnen). Disponí-
vel em: <www.cnen.gov.br>. Acesso em: 25 out. 2012.

COMISSÃO Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). 
Disponível em: <www.ctnbio.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 
2013.

COMPANHIA de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia (Conder). Disponível em: <www.conder.ba.gov.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

COMPANHIA de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(Cetesb-SP). Disponível em: <www.cetesb.sp.gov.br>. Aces-
so em: 12 mar. 2013.

DEPARTAMENTO Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Disponível em: <www.dieese.

org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

DIVISÃO de População das Nações Unidas. Disponível 
em: <www.un.org/esa/population>. Acesso em: 12 mar. 
2013.

EMPRESA Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
Disponível em: <www.embrapa.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 
2013.

EMPRESA Brasileira de Turismo (Embratur). Disponível em: 
<www.embratur.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

EMPRESA Paulista de Planejamento Metropolitano (Em-
plasa). Disponível em: <www.emplasa.sp.gov.br>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

ESCOLA do Futuro – USP. Disponível em: <www.futuro.

usp.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

EXAME. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

FOLHA de S.Paulo. Disponível em: <www.folha.uol.com.

br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FORBES. Disponível em: <www.forbes.com>. Acesso em:  
12 mar. 2013.

FORTUNE. Disponível em: <http://money.cnn.com/ma-

gazines/fortune>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDAÇÃO Estadual de Planejamento Metropolitano e 
Regional (Metroplan-RS). Disponível em: <www.metroplan.

rs.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDAÇÃO Nacional do Índio (Funai). Disponível em: 
<www.funai.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDAÇÃO SOS Mata Atlântica. Disponível em: <www.

sosmatatlantica.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO das Nações Unidas para a Infância (Unicef ). Dis-
ponível em: <www.unicef.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO das Nações Unidas para a População. Disponível 
em: <www.unfpa.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 
Mulher (Unifem). Disponível em: <www.unifem.org.br/>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO Monetário Internacional (FMI). Disponível em: 
<www.imf.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO Mundial para a Natureza (WWF). Disponível em: 
<www.wwf.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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anotações

GLOBALIzATION and World Cities (GaWC) Research Bul-
letins. Disponível em: <www.lboro.ac.uk/gawc>. Acesso em: 
12 mar. 2013.

GOVERNO da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <www.brasil.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

GREENPEACE Brasil. Disponível em <www.greenpeace.
org/brasil>. Acesso em: 12 mar. 2013.

HUMAN Rights Watch. Disponível em: <www.hrw.org>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

INDÚSTRIAS Nucleares do Brasil (INB). Disponível em: 
<www.inb.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). 
Disponível em: <www.ibam.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 
2013.

INSTITUTO Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Disponível em: <www.ibama.

gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Dispo-
nível em: <www.ipea.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). Disponível em: <www.iphan.gov.br>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

INSTITUTO Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra). Disponível em: <www.incra.gov.br>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

INSTITUTO Socioambiental. Disponível em: <www.socio-
ambiental.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ISTOÉ. Disponível em: <www.istoe.com.br/capa>. Aces-
so em: 12 mar. 2013.

JORNAL do Brasil. Disponível em: <www.jb.com.br/>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

MEMORIAL do Imigrante. Disponível em: <www.memo-

rialdoimigrante.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MINISTÉRIO das Minas e Energia. Disponível em: <www.
mme.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MUSEU da República. Disponível em: <www.museudare-

publica.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MUSEU do Índio. Disponível em: <www.museudoindio.

org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MUSEUS de grandes cidade brasileiras. Disponível em: 
<www.artes.com/museus.htm>. Acesso em: 12 mar. 2013.

NATIONAL Geographic Channel. Disponível em: <www.
natgeo.com.br/br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

NOVA Escola. Disponível em: <http://revistaescola.abril.
com.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

O ESTADO de S. Paulo. Disponível em: <www.estadao.
com.br/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

O GLOBO. Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIzAÇÃO das Nações Unidas no Brasil (ONU). Dispo-
nível em: <www.onu-brasil.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIzAÇÃO das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO). Disponível em: <www.fao.org.br>. Aces-
so em: 12 mar. 2013.

ORGANIzAÇÃO das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). Disponível em: <www.unesco.
org/new/pt/brasilia/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIzAÇÃO dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). 
Disponível em: <www.opec.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

PETROBRAS. Disponível em: <www.petrobras.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

PLANETA Orgânico. Disponível em: <www.planetaorga-
nico.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

PROGRAMA das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud). Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

SECRETARIA da Receita Federal. Disponível em: <www.
receita.fazenda.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SECRETARIA de Comércio Exterior. Disponível em: <www.
mdic.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SENADO Federal. Disponível em: <www.senado.gov.br>. 
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8   ciências Humanas E suas tEcnologias:  
atividadEs intEgradoras 

Nesta seção, propomos projetos interdisciplinares com as 

disciplinas que compõem a área de conhecimento Ciências 

Humanas e suas tecnologias. Essas atividades podem ser reali-

zadas como tarefa extraclasse.

 f 1. Reflexos cotidianos da política 
econômica brasileira

Atividade relacionada ao tema dos capítulos 1 e 2 da 

unidade 1.

Introdução

O estudo das políticas econômicas brasileiras poderá ser 

aprofundado, unindo os conhecimentos de geopolítica e geo- 

grafia humana a algumas ferramentas de investigação das ci-

ências sociais, em especial da antropologia. Como vimos ao 

longo do capítulo, diferentes políticas econômicas se configu-

raram ao longo do século passado no Brasil. Cada uma delas 

estava relacionada a uma forma de compreender o Estado e a 

própria sociedade, de maneira mais geral. Tais políticas tiveram 

e têm, ainda hoje, seu efeito mais marcante no elo final da ca-

deia de transações econômicas: nós, indivíduos, consumidores, 

cidadãos e cidadãs brasileiros. O conhecimento sobre o efeito 

concreto das políticas econômicas na vida das pessoas ajuda 

os estudantes a relacionar o conteúdo da disciplina de Geo-

grafia ao seu dia a dia e às próprias condições de sua existência 

(quando analisado o cotidiano vivido por gerações anteriores 

de sua família, por exemplo). A atividade aqui proposta procura 

inserir os estudantes nesse processo de aproximação por meio 

da execução de uma entrevista sociológica etnográfica.

Objetivos

 ■ Observar de que maneira as políticas econômicas, criadas 

pelo Poder Executivo, transformam e definem as possibili-

dades cotidianas dos consumidores e cidadãos.

 ■ Observar os efeitos de diferentes políticas econômicas no 

cotidiano de famílias brasileiras em diferentes gerações.

 ■ Relacionar ambos os aspectos para construir uma percep-

ção complexa sobre como o momento presente da eco-

nomia brasileira – e os seus reflexos cotidianos – foi sendo 

construído. 

Conteúdos

Geografia humana – Geopolítica – Antropologia – Ciên-

cias sociais – Etnografia – Economia – Políticas de Estado – 

Estado – Cidadania – Renda – Família. 

Tempo estimado 

Equivalente a seis aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Numa primeira aula, sistematize as diferentes políticas eco-

nômicas estudadas ao longo do capítulo em diferentes pe-

ríodos da história. Com os alunos, situe numa linha o ano 

de nascimento deles, o seu ano de nascimento e o de pais 

e avós vivos de seus alunos. Reflita com eles sobre momen-

tos históricos diferentes, em termos das políticas econômi-

cas, vividos por todas essas pessoas. Aguce a curiosidade 

da turma sobre as diferenças entre outros tempos e o tem-

po presente para a economia brasileira, no cotidiano das 

pessoas, dando exemplos próprios. Apresente à turma o 

projeto. Diga que eles irão investigar os efeitos concretos 

das políticas econômicas na vida de suas próprias famílias, 

em diferentes gerações. Explique que, para isso, trabalha-

rão com entrevistas sociológicas etnográficas. Apresente, 

nessa mesma aula, o cronograma de trabalho. 

 ■ Na segunda aula do projeto, que consiste no início da ofici-

na de entrevista, apresente aos estudantes a ferramenta de 

entrevista sociológica etnográfica. Explique que este tipo 

de entrevista é diferente de uma entrevista jornalística e do 

preenchimento de um questionário. No caso deste proje-

to, a ideia é observar diferentes períodos da história, então 

cada grupo precisará entrevistar pessoas de diferentes ge-

rações, preferencialmente (mas não necessariamente) de 

suas próprias famílias. Avise que cada estudante do grupo 

deverá realizar apenas uma entrevista etnográfica. Dê um 

tempo aos grupos para que completem a tabela a seguir 

com algumas informações sobre seus possíveis entrevista-

dos. Sugerimos grupos de quatro alunos.

 ■ Após preencher essa tabela, os grupos devem refletir sobre 

como entrar em contato com as pessoas e agendar essas 

entrevistas. Baseando-se na bibliografia sugerida no final 

deste projeto, explique aos estudantes que as regras da en-

trevista devem estar claras para os entrevistados já na hora 

do agendamento. Entre elas: 

1.  a entrevista é relativamente longa; tem duração de 1 a 

2 horas;

2.  a entrevista deve ser gravada (pode-se usar celular, gra-

vador, etc.);

3.  as perguntas feitas não são fechadas, ou seja, o entrevis-

tado poderá discorrer livremente sobre elas, sem se preo- 

cupar se há uma resposta certa, errada, mais ou menos 

adequada; 

Nome do 
aluno

Nome do 
entrevistado

Parentesco
Idade (ou ano de 

nascimento)
Políticas econômicas estudadas que o 

entrevistado viveu diretamente
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4.  as entrevistas serão realizadas em locais calmos e silen-
ciosos, onde o entrevistado se sinta confortável.

Como tarefa de casa dessa aula, peça aos estudantes que:

1. negociem as entrevistas combinadas com o grupo;

2.  providenciem o aparelho que usarão para gravar a entre-
vista (celular, gravador, câmera filmadora, etc.).

 ■ Pergunte aos grupos quantas entrevistas já foram agenda-
das. Lembre-os de que, após a gravação, será preciso es-
cutar e salvar a entrevista. Verifique se todos têm os meios 
necessários para fazer isso.

Nessa mesma aula, leve exemplos de entrevistas etnográfi-
cas, que podem ser retirados da bibliografia indicada no fi-
nal deste projeto. Peça aos grupos que leiam trechos dessas 
entrevistas e discutam as questões a seguir. Abaixo de cada 
uma delas, apresentamos alguns comentários que podem 
ser feitos para os alunos durante a oficina ou ao final dela.

a)  Que tipo de pergunta o entrevistador faz a seus entre-
vistados?

Na entrevista etnográfica, em geral se fazem perguntas 
abertas, que possibilitem ao entrevistado falar sobre o 
tema de maneira expansiva.

b) Há muitas interrupções do entrevistador?

O entrevistador corresponde a um observador, um ou-
vinte que apenas estimula o entrevistado, dando con-
tinuidade à entrevista. É importante saber perguntar e 
saber ouvir durante longos períodos.

c) O entrevistado fala pontualmente ou livremente?

Na entrevista etnográfica, o entrevistado fala livremen-
te durante longos períodos, nos quais o entrevistador 
apenas estimula a continuidade da fala, sem delimitar o 
discurso do entrevistado, mesmo que ele diga algo com 
o qual o entrevistador não concorda.

d)  Os assuntos são separados, como num questionário, ou 
se misturam na narrativa do entrevistado?

Os assuntos se misturam. Avise aos estudantes que par-
te do trabalho de análise das entrevistas etnográficas é 
associar diferentes trechos da entrevista que contêm o 
mesmo assunto.

e)  O entrevistador pergunta exatamente aquilo que ele 
quer saber?

Não. O entrevistador faz perguntas abertas que indicam 
caminhos. Enquanto o entrevistado fala, o entrevistador 
faz anotações, e quando possível pede exemplos ou es-
clarecimentos. Algumas perguntas-chave que mantêm a 
entrevista etnográfica num bom ritmo são “Por que você 
pensa isso?” ou “Você poderia dar um exemplo disso que 
está falando?”.

Por fim, lembre os alunos de observarem, durante a entre-
vista, como a pessoa se posiciona, como senta, o tom da 
fala, etc. Todos esses sinais podem indicar posicionamen-
tos pessoais em relação ao assunto pesquisado.

 ■ Na quarta aula, os estudantes deverão elaborar um quadro 
de assuntos que servirá de referência na hora da entrevista. 
Em vez de elaborar um roteiro ao qual ficariam presos, os 
estudantes devem fazer uma lista de aspectos do cotidia-
no de seus entrevistados, no passado e no presente, nos 

quais estão interessados. Essa lista pode ser dividida em 
períodos da vida do entrevistado. Alguns aspectos que po-
dem ser explorados são exemplificados a seguir. Lembre os 
alunos de que eles não devem fazer essas perguntas, mas 
deixar que os entrevistados contem a sua vida e passem 
naturalmente por esses pontos em suas narrativas. É mais 
importante que o entrevistado possa falar livremente do 
que necessariamente forneça todas as respostas do roteiro.

Exemplo de lista para orientação da entrevista:

Observação: Deve-se fazer o mesmo pensando nos even-
tos comuns da vida em outras etapas, como adolescência, 
início da vida adulta, vida adulta, terceira idade, o momen-
to atual. Lembre os estudantes de explorar informações so-
bre o dinheiro, o que era possível comprar, quem decidia, 
como se gastava, a sensação de ser pobre ou rico, etc.

Infância

- Informações sobre a família:

 -  Tinha irmãos? Quantos? Moravam juntos? Agrega-
dos? Empregada doméstica?

 -  Avós vivos? Moravam na mesma casa? Qual a rela-
ção com os avós?

 -  Pais casados? Divorciados? Moravam juntos? Se 
não, com quem morava? Com que frequência via 
o outro pai/mãe?

 -  Qual a profissão dos pais e avós? Trabalhavam fora 
de casa? Quem cuidava dos filhos?

- Informações sobre a escola:

 -  Pública? Privada? No bairro? Era longe? Perto? 
Como chegava? Alguém levava? 

 -  De que matérias gostava? De que professores? Era 
difícil? Era fácil? 

- Informações sobre a casa:

 - Tamanho? Localização? Térrea? Tinha vizinhos?

- Informações sobre a rotina:

 -  Estudava? Trabalhava? Brincava? Com quem? Fazia 
lição? Onde? Quem cuidava fora da escola? Como 
era a rotina diária?

 -  Faziam refeições? De que maneira? Sentavam-se à 
mesa? Comiam fora de casa? Que alimentos con-
sumiam? Quem fazia compras?

 -  Como passavam as férias e o tempo de lazer? Viaja-
vam? Para onde? Com quem?

Dê um tempo aos grupos para que comecem a elaborar 
suas listas. Peça que terminem em casa, se necessário, e 
que realizem, então, as entrevistas. Lembre-os de transcre-
vê-las tão logo seja possível.

 ■ Na quinta aula, pelo menos uma parte da sala precisará es-
tar com as entrevistas gravadas e, se possível, transcritas. 
Nessa aula, retome o conteúdo do capítulo, levantando os 
principais pontos das políticas econômicas vividas pelos 
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entrevistados. Em seguida, peça aos grupos que se reúnam 

e pensem juntos como cada uma dessas políticas influen-

ciou na vida dos entrevistados. Peça que anotem exemplos 

da vida dos entrevistados que ilustrem as políticas discuti-

das. Como tarefa de casa, peça aos grupos que:

1. transcrevam todas as entrevistas;

2.  leiam as transcrições, grifando as relações que podem 

ser estabelecidas com a economia;

3.  comparem as entrevistas do grupo utilizando as partes 

grifadas, pensando sobre o que têm de comum e de di-

ferente e tentando explicar por que isso ocorre.

 ■ Na última aula, os grupos devem organizar a divulgação 

dos resultados. Eles podem escrever um artigo, fazer um 

vídeo ou produzir uma apresentação em sala de aula. As 

perguntas centrais a que todos os grupos devem tentar 

responder em sua apresentação final são as seguintes:

-  Quais são os reflexos das políticas econômicas na vida co-

tidiana da população brasileira? 

- De que forma isso mudou ao longo das últimas décadas?

 ■ Avaliação – Para avaliar o desempenho dos estudantes 

neste projeto, considere todas as etapas. Qual foi o envolvi-

mento dos estudantes em cada parte do processo? Quan-

to dos conhecimentos de Geografia eles conseguiram 

utilizar? O resultado final conseguiu atender aos objetivos 

iniciais do trabalho?

Bibliografia para o professor

BEAUD, Stéphane; WEBER, Florence. Guia para a pesquisa de 

campo: produzir e analisar dados etnográficos. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2007.

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevis-

tar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Em Tese 2.1, 

(2010). p. 68-80.

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, 

Jean-Claude. O ofício de sociólogo: metodologia da pesquisa na 

sociologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

DA SILVA, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia: trabalho 

de campo e texto etnográfico nas pesquisas antropológicas. São 

Paulo: Edusp, 2000.

LAHIRE, Bernard. Retratos sociológicos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
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BEAUD, Stéphane; WEBER, Florence. Guia para a pesquisa de 

campo: produzir e analisar dados etnográficos. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2007.

LAHIRE, Bernard. Retratos sociológicos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

 f 2. Hist—ria e hist—rias da produ•‹o de 
energia

Atividade relacionada ao tema do capítulo 3, unidade 2.

Introdução

Ao longo do tempo, as sociedades humanas foram desen-

volvendo inúmeras formas de obtenção de energia para aten-

der suas necessidades vitais. Primeiro, adaptaram seu ciclo de 

vida à fonte de energia do Sol, e descobriram e utilizaram o 

fogo para produzir luz e calor e, assim, realizar atividades como 

preparar alimentos e fundir metais. O ser humano também 

soube aproveitar a força dos ventos e da água como forma 

de energia mecânica, por meio de moinhos de vento e rodas-

-d’água. Com a invenção dos motores a vapor, e o consequen-

te desenvolvimento da indústria, fontes não renováveis como 

o carvão mineral e o petróleo garantiram a geração de quan-

tidades maiores de energia e reduziram a dependência em re-

lação aos ciclos solares. Hoje, porém, diante do agravamento 

das condições ambientais e da iminência do esgotamento de 

fontes tradicionais, enfrentamos o desafio de ampliar as alter-

nativas energéticas, buscando fontes mais limpas, renováveis e 

sustentáveis. Sobre esse assunto, juntos, os professores de Geo- 

grafia e História podem construir com os alunos um amplo 

painel sobre a evolução e as fases do desenvolvimento téc-

nico da produção de energia. Pode-se aproveitar a atividade 

também para examinar diferentes formas de organização so-

cial, política e cultural e suas bases materiais territoriais, assim 

como as transformações no espaço de vida do ser humano a 

partir do aumento da capacidade de obtenção de energia.

Objetivos

 ■ Reconhecer os usos da natureza pelo ser humano ao longo 

da história.

 ■ Avaliar os impactos sociais, ambientais e econômicos re-

sultantes da criação de sistemas de produção de energia.

 ■ Estabelecer relações entre a obtenção e a produção de 

recursos energéticos e diferentes modos de organização 

social, econômica, política e cultural.

 ■ Desenvolver procedimentos para leitura e interpretação 

de fotografias, desenhos, charges, ilustrações, gravuras e 

pinturas.

 ■ Desenvolver procedimentos para leitura e interpretação de 

diferentes fenômenos geográficos e históricos.

 ■ Desenvolver procedimentos de coleta, seleção e organiza-

ção de dados e informações em diferentes fontes de pes-

quisa e consulta.

Conteúdos

Energia – Técnica e tecnologia – Fontes e matrizes ener-

géticas – Combustíveis fósseis – Fontes de energia alternati-

vas ou complementares – Técnicas e tecnologias de produ-

ção energética (fases, períodos, objetos técnicos) – Energia, 

cultura e sociedade – Energia e produção econômica – Ener-

gia e aumento da mobilidade espacial humana.

Tempo estimado

Equivalente a oito aulas. 

Desenvolvimento das atividades

 ■ Proponha aos alunos que se organizem em grupos e es-

colham temas de pesquisa relacionados à questão da pro-

dução de energia. Previamente, converse com os outros 

professores envolvidos na atividade e liste alguns assuntos 

a serem trabalhados.

 ■ Com os temas definidos, peça aos alunos que pesquisem, 

selecionem e organizem textos e imagens de fontes diver-
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sas. Relembre-os de que deverão levar em conta que as 
técnicas e as tecnologias de obtenção de energia evoluem 
articuladas a outras, relacionadas principalmente à produ-
ção de bens, à vida urbana e à mobilidade espacial. São, 
portanto, como “famílias” de técnicas em diferentes perío-
dos e espaços.

 ■ Auxilie os alunos na organização do painel, dispondo ade-
quadamente textos e figuras em murais, cartazes e outros 
suportes – inclusive suportes eletrônicos, se houver recur-
sos disponíveis na escola. Ajude-os a preparar textos de 
apoio à exposição oral dos conteúdos.

 ■ Avaliação – Examine a disposição de textos, mapas, gravuras, 
pinturas, fotografias e ilustrações no painel. Avalie o domínio 
e a aplicação de conceitos, noções e processos em estudo. 
Examine também a clareza, a coerência e a organização das 
produções textuais. É recomendável que os alunos disser-
tem individualmente sobre o tema e realizem uma autoava-
liação sobre o que aprenderam com o trabalho.

Bibliografia para o professor

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e 

emoção. São Paulo: Hucitec, 1997 (Cap. 7 – O sistema técnico 
atual).

WALISIEWICz, Marek. Energia alternativa. São Paulo: Publifolha, 
2008.

WILLIAMS, Trevor. Historia de la tecnologia. Madrid: Siglo Veintiu-
no, 1987 (v. 5).

Indicações de fontes para o aluno

ANEEL. Atlas da Energia Elétrica. Disponível em: <www.aneel.
gov.br/biblioteca/EdicaoLivros2009atlas.cfm>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

BALANÇO Energético Nacional 2012. Disponível em: <https://
ben.epe.gov.br/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

GIANSANTI, R. Tecnologias e sociedade no Brasil contemporâneo. 
São Paulo: Global, 2002. (Viver, Aprender – Educação de Jovens e 
Adultos).

INSTITUTO EDP. História da energia. Disponível em: <www.insti-
tutoedp.com.br/institutoedp/pesquisadores_estudantes/

energia/historia_energia/historia_energia.asp>. Acesso em: 
12 jan. 2013.

PLANETA sustentável. Energia. Disponível em: <http://planeta-
sustentavel.abril.com.br/energia/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SMITH, D. Atlas da situação mundial. São Paulo: Companhia Edito-
ra Nacional, 2007.

 f 3. Os migrantes e a vida nas cidades

Atividade relacionada ao tema do capítulo 6, unidade 3.

Introdução

As migrações campo-cidade são um elemento essen-
cial do processo de urbanização no Brasil. As demandas da 
moderna economia urbano-industrial canalizaram para os 
principais centros urbanos do Sudeste grandes contingentes 
populacionais de outras regiões, em especial entre as déca-
das de 1960 e 1980. Buscando oportunidades de trabalho e 
ascensão social, milhares de nordestinos, por exemplo, ruma-

ram a São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. Em geral, 
para trabalhar na construção civil, mas também em outros ra-
mos industriais e do setor terciário. A maioria dessas pessoas  
fixou-se na periferia, submetidas à falta de infraestrutura, mo-
rando em habitações precárias, sem serviços de saúde e es-
paços culturais.

Nos últimos anos, em especial a partir da década de 1990, 
os fluxos migratórios no país passaram a ser multidirecionais 
e, em boa medida, de curta distância, envolvendo também 
os deslocamentos cidade-cidade, sobretudo das metrópo-
les para cidades médias. Há também migrações sazonais e 
de retorno. O ato de migrar é quase sempre doloroso, já que 
significa abandonar laços familiares e culturas e adaptar-se a 
novos costumes. Examinar a inserção dos migrantes na vida 
urbana moderna, em suas dimensões social, cultural e eco-
nômica, é um desafio para a Geografia e a História. Na sala de 
aula, pode-se abordar a questão solicitando aos alunos que 
realizem pesquisas de opinião. Assim, eles poderão colher 
dados e depoimentos de quem vivenciou as experiências ci-
tadas. A proposta cria conexões também com Língua Portu-
guesa, Matemática e Sociologia.

Objetivos

 ■ Reconhecer fluxos migratórios no Brasil e analisar seus im-
pactos na vida do migrante e nos contextos sociais, cultu-
rais e econômicos.

 ■ Conhecer e avaliar a infraestrutura e a oferta e distribuição 
de habitações e de serviços públicos nas cidades brasileiras.

 ■ Desenvolver procedimentos para a elaboração, realização, 
organização e análise de resultados de uma pesquisa de 
opinião.

 ■ Desenvolver procedimentos para coletar, selecionar e or-
ganizar dados e informações em diferentes fontes de pes-
quisa e consulta.

Conteúdos

Dinâmica demográfica – Fluxos migratórios no Brasil – 
Processos de urbanização – Rede urbana brasileira – Vida 
social urbana – Equipamentos, serviços e infraestrutura urba-
na – Pesquisa de opinião – Leitura e produção de textos em 
diferentes gêneros.

Tempo estimado

Equivalente a dez aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Converse com os alunos sobre os pressupostos de uma 
pesquisa de opinião e seu valor formativo, que preveem 
a delimitação de um universo de pesquisa e a coleta de 
opiniões do público sobre determinadas questões.

 ■ Explique-lhes que o trabalho envolve elaboração e teste de 
roteiros de questões, aplicação de questionários a entre-
vistados previamente escolhidos – segundo gênero, renda, 
origem, faixa etária, ocupação, etc. –, tabulação e organiza-
ção dos dados, síntese e apresentação de resultados.

 ■ Proponha aos alunos que, em pequenos grupos, definam 
roteiros, grupos de entrevistados e formulem questões a 
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serem investigadas sobre a vida dos migrantes na cidade 
(lugar de origem, percursos, motivações para o desloca-
mento, inserção no lugar de destino, emprego, renda, ha-
bitação, vida comunitária, acesso a bens culturais, perspec-
tivas de retorno ao lugar de origem, etc.).

 ■ Acompanhe a redação final dos roteiros de entrevista e a 
realização da coleta de depoimentos. A seguir, auxilie os 
grupos a organizar e tabular os dados a partir da monta-
gem de tabelas e gráficos. Ajude-os a avaliar a dimensão 
e os impactos do fenômeno migratório no município ou 
região em questão.

 ■ O passo seguinte é a apresentação dos resultados, que 
pode ser feita para as demais turmas da escola e até 
para membros da comunidade. Trata-se de uma opor-
tunidade de reconhecer as carências sociais, as visões 
de mundo e as expectativas do público que foi objeto 
da pesquisa.

 ■ Avaliação – Observe a participação de cada estudante nas 
tarefas individuais e coletivas. Examine a produção de textos 
e os resultados das pesquisas levando em conta os objetivos 
traçados em termos de competências, habilidades e domí-
nio de conceitos, noções e processos histórico-geográficos. 
Reserve um tempo para que a turma avalie a experiência e 
considere a possibilidade de produzir informativos (folheto, 
caderno, fôlder ou boletim) para a comunidade e o poder 
público local sobre os resultados da pesquisa.

Bibliografia para o professor

ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. Preconceito contra a origem 

geográfica e de lugar: as fronteiras da discórdia. São Paulo: Cortez, 
2007. (Série Preconceitos).

BERQUÓ, Elza. Evolução demográfica. In: SACHS, I. [et al]. Brasil: 

um século de transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. p. 14-37.

INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. Nossa escola pesquisa sua opi-

nião. São Paulo: Global, 2002. Disponível em: <www.acaoeduca-

tiva.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. Brasil: território e socieda-
de no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Errantes do fim do século. São 
Paulo: Ed. da Unesp, 1999.

Indicaç›es de fontes para o aluno

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 11. ed. São Paulo: Edusp, 2003.

IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.

MARTINS, Dora; VANALLI, Sônia. Migrantes. São Paulo: Contexto, 
1994.

NÚCLEO de Estudos da População/Nepo-Unicamp. Disponível 
em: <www.nepo.unicamp.br/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

PASTORAL do Migrante. Disponível em: <www.pastoraldomi-

grante.com.br/>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. São Paulo: Ática, 2012.

 f 4. Cidade e cibercidade

Atividade relacionada ao tema do capítulo 10, unidade 4.

Introdução

A pergunta “O que consideramos cidade?” toma novos 
contornos quando pensamos a cidade em sua, muito re-
cente, dimensão cibernética. Há, hoje, internacionalmente, 
uma grande discussão em torno do que se convencionou 
chamar de “cibercidade”, conceito criado a partir do já con-
sagrado conceito de cibercultura, cunhado por Pierre Lévy 
na década dos anos 1990. Esse conceito refere-se às novas 
possibilidades de relações humanas ensejadas pela internet 
e corresponde ao estudo de uma nova cultura tecnológica 
planetária. Pierre Lévy também é o autor do conceito inteli-

g•ncia coletiva, que designa a possibilidade da cooperação 
entre os cérebros, dada pelos novos aparatos tecnológicos 
de comunicação. No Brasil, André Lemos é um nome muito 
importante dos estudos sobre os impactos das comunica-
ções – em rede – que temos hoje na vida social. Lemos ana-
lisa os impactos das novas tecnologias na sociedade con-
temporânea, por meio da cibercultura. Trata-se de estudo 
do ciberespaço, na busca de compreensão das relações en-
tre cibercultura e sociabilidade. Ele é um dos que estudam 
as chamadas cibercidades. O que podemos considerar cida-
de? Quantas relações sociais propiciadas pelas novas tecno-
logias de comunicação existem hoje e, embora não podem 
ser vistas, estão na estrutura das cidades? É inegável que a 
internet seja um fenômeno hegemônico que vem ganhan-
do cada vez mais espaço no cotidiano e no funcionamento 
da sociedade globalizada. As redes de comunicação, não só 
de livre uso entre os cidadãos mas de funcionamento de 
serviços e infraestrutura, formam outra dimensão da cidade. 
Nesse capítulo foi estudado que o critério de urbano como 
aquilo que está dentro de um perímetro determinado não é 
suficiente. Em vez disso, para se determinar uma cidade se-
ria necessário levar em conta outros critérios que dizem res-
peito à oferta de equipamentos coletivos. Além disso, po-
demos nos perguntar: Seria ainda possível pensar em mais 
uma dimensão de cidade, a sua rede de comunicabilidade?

Essa atividade propõe um trabalho integrado com a dis-
ciplina de Filosofia para a realização de um mapa de uma 
cibercidade.

Objetivos

 ■ Relacionar os estudos geográficos sobre a cidade a um 
estudo filosófico sobre a cibercidade, tendo como base as 
experiências cotidianas dos alunos, pois são elas que ga-
rantem um sentido para o estudo acadêmico. 

 ■ Contribuir, por meio do estudo de conceitos filosóficos, 
para tornar ainda mais elaborada a compreensão do as-
sunto tratado.

 ■ Incentivar o desenvolvimento da criatividade por meio da 
criação de mapas mentais, com base em conceitos estu-
dados.

 ■ Desenvolver a capacidade de trabalhar colaborativamente.
 ■ Desenvolver o conhecimento e a prática de procedimen-

tos de coleta, seleção e síntese dados em diferentes fontes 
de pesquisa.
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Conteúdos

Cidade – Cibercultura – Cibercidade – Redes de comu-
nicação.

Tempo estimado

Equivalente a seis ou sete aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Para introduzir o tema, peça aos alunos que retomem o 
texto de José Eli da Veiga, citado no capítulo, no qual são 
elencados os equipamentos coletivos necessários para que 
se configure uma cidade. Peça-lhes que, pensando em seu 
dia a dia, detectem um equipamento coletivo que não te-
nha sido mencionado lá, mas que é de suma importância. É 
desejável que eles pensem nas redes de comunicação ele-
trônica que permeiam toda cidade. Há, inclusive, cidades 
que disponibilizam gratuitamente para seus habitantes 
sinal de internet (Paris, por exemplo, é uma delas). Porém, 
a questão aqui não é restrita às possibilidades de comuni-
cação entre os cidadãos; o uso do aparato eletrônico no 
funcionamento da cidade também deve ser considerado: 
radares fotográficos no trânsito, câmeras de segurança 
nas ruas e em propriedades particulares, sistema de dis-
tribuição de água, sistema de distribuição de energia elé-
trica, etc. Por meio de perguntas que instiguem os alunos 
a buscar minuciosamente em seu cotidiano a inexorável 
presença do ciberespaço, pode-se introduzir o conceito 
de cibercidade. Esta é ainda uma primeira fase, de sensi-
bilização para o tema a ser estudado. Trata-se de uma con-
versa inicial com os alunos, bastante aberta e ainda sem 
necessidade de qualquer rigor conceitual, que estimule o 
interesse deles pelo tema; momento especulativo sobre o 
que seria uma cibercidade, em que possam dar exemplos 
e estabelecer relações com seu dia a dia. 

 ■ Verifique em sua escola a possibilidade do uso da internet 
e de um aparelho projetor. Acesse o site da prefeitura da ci-
dade do Rio de Janeiro: <http://centrodeoperacoes.rio.gov.
br> (acesso em: 19 mar. 2013). Ali se encontram dezenas de 
instituições de infraestrutura da cidade, operando juntas, 
em tempo real, e transmitindo informações sobre a cidade 
para os cidadãos.   

 ■ Com base nessa exposição, que poderá ser investigada e 
comentada livremente, pode-se iniciar uma segunda fase 
desta atividade, que tem o objetivo de investigar o con-
ceito de cibercidade. Proponha à turma que se divida em 
grupos para fazerem uma pesquisa sobre cibercidade. 

 ■ Auxilie os alunos em suas buscas, sugerindo diferentes 
fontes e solicitando que atentem para a necessidade de 
descobrir o sentido complexo do conceito. Acompanhe o 
trabalho de cada grupo.

 ■ Oriente os grupos a fazer o registro das fontes consultadas 
e um pequeno resumo, de autoria própria, dos materiais 
encontrados, para que, depois, possam discutir sobre o as-
sunto. Cada grupo deverá preparar um pequeno texto ex-
plicativo, definindo o termo cibercidade. Além disso, para 

que o trabalho fique mais lúdico e imaginativo, peça aos 
grupos que desenhem um mapa mental de uma cibercida-
de, ou de uma parte dela, ou, ainda, de um trajeto dentro 
dela, que poderá ser o deles próprios. Esta pode ser uma 
boa oportunidade para retomar o estudo da Cartografia, 
avaliando as possibilidades mais adequadas de se mapear 
movimentos e relações. Depois pode-se propor a elabora-
ção de uma planta do bairro registrando esses movimentos 
e relações, assim como a infraestrutura que lhe dá suporte. 
“A cidade, desde o seu início e fim, está construída sobre a 
velocidade. Seus arquitetos lutam para abolir a lentidão, 
abrem túneis, lançam esteiras e escadas rolantes, aceleram 
os elevadores... Isso mostra o quanto é construída para avi-
zinhar, para encurtar distâncias” (BUzzI, 2001. p. 132). Pode-
ríamos acrescentar: assim como a internet, a cidade é feita 
não só para encurtar, mas abolir as distâncias. 

 ■ Após a definição de cibercidade e a elaboração do mapa 
mental e da planta, é importante que os grupos relatem 
porque o fizeram da forma como fizeram. Essa narrativa 
terá de ser baseada em noções de Cartografia e relaciona-
da ao “território” cibercidade.

 ■ Avaliação – Observe a participação de cada aluno na reali-
zação das tarefas em grupo. Não deixe de avaliar a precisão 
conceitual desenvolvida no processo, explicitada na apre-
sentação e demonstrada na redação que define o conceito 
de cibercidade. É desejável que esses critérios de avaliação 
estejam claros para todos antes do início da atividade. Re-
serve um tempo para que a turma possa comentar avaliati-
vamente, também usando de rigor conceitual, os trabalhos 
dos colegas. Pode-se também pedir aos alunos que elabo-
rem dissertações individuais sobre o tema. 

Bibliografia para o professor

BUzzI, A. Filosofia para principiantes. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 
2001.

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

LEMOS, A. (Org.) Cibercidade: as cidades na cibercultura. Rio de 
Janeiro: E-papers Serviços Editoriais, 2004.

CIDADES para que(m)? Disponível em: <http://cidadespara-
quem.org>. Acesso em: 19 mar. 2013.

PROGRAMA avançado de cultura contemporânea – UFRJ. Dispo-
nível em: <www.pacc.ufrj.br/inscricoes-abertas-para-o-ii-

-seminario-internacional-cidades-futuros-possiveis>. Acesso 
em: 19 mar. 2013.

Indicações de fontes para o aluno

LEMOS, A. (Org.) Cibercidade: as cidades na cibercultura. Rio de 
Janeiro: E-papers Serviços Editoriais, 2004.

______. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contem-
porânea. 6. ed. Porto Alegre: Sulina, 2013.

A CIDADE da internet das coisas. Disponível em: <http://andre-
lemos.info/2012/05/a-cidade-da-internet-das-coisas>. Acesso 
em: 19 mar. 2013.

GUIA das cidades digitais. Disponível em: <www.guiadascida-
desdigitais.com.br/site/pagina/o-que-cidade-digital>. Acesso 
em: 19 mar. 2013.
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Os alunos devem analisar a construção histórica da estrutura industrial 
brasileira, compreendendo a importância dos fatores internos e externos 
ao processo. A seguir, devem reconhecer as mudanças relativamente re-

centes na política econômica brasileira (processos de abertura e privatização, planos econômi-
cos e suas implicações na atividade industrial), além de sua atual configuração.

É importante que o processo de ensino-aprendizagem valorize a rea-
lidade dos alunos e seu cotidiano. Isso dá mais sentido aos temas es-
tudados e torna a aprendizagem interessante e significativa. A prática 
de trabalhos em grupo também deve ser estimulada, preparando os 

estudantes para o mundo do trabalho e uma atuação cidadã. Por isso, indicamos nesta seção ati-
vidades que envolvem, na sua maioria, trabalhos em grupo, levantamento de dados, pesquisas e 
tarefas extraclasse. Assim, você terá liberdade de aplicá-las ou não, segundo a realidade concreta 
da escola e da sala de aula onde leciona.

Solicite aos alunos que, em grupos ou individualmente, façam uma pesquisa sobre as carac-
terísticas industriais do estado onde moram. Utilizando livros, jornais, revistas e a internet, eles 
podem seguir o roteiro abaixo:

a)  Explique(m) como se deu o desenvolvimento industrial de seu estado.

b) Que tipo de indústria se destaca?

c)  Descreva(m) a infraestrutura existente (energia, transporte, mão de obra e incentivos fis-
cais) e explique(m) se ela favorece a instalação de indústrias no estado em que você(s) 
mora(m).

As respostas serão resultado da coleta de dados. Nesta atividade é possível realizar um tra-
balho interdisciplinar com Química e Biologia. Pode-se investigar, por exemplo, as formas de 
poluição causadas pelas principais indústrias pesquisadas e quais são as medidas adotadas para 
evitar ou minimizar o problema. Com Matemática, é possível fazer um levantamento estatístico 
sobre a quantidade de mão de obra utilizada em cada tipo de indústria e sua distribuição por 
atividades dentro das empresas.

 ■ Com História, aprofunde a análise dos mais importantes pe-
ríodos da industrialização brasileira: a era do barão de Mauá, no 
Sudeste, e a do Coronel Delmiro Gouveia, no Nordeste, as con-
sequências do Convênio de Taubaté, da Primeira Guerra e da 

crise de 1929, a importância das leis trabalhistas de Getúlio Vargas, entre vários outros temas, 
abarcando os governos de Dutra, JK, os Programas Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) de 
Médici e Geisel, etc.

 ■ Em conjunto com Matemática, sugira uma pesquisa em jornais, revistas, livros e internet sobre 
o processo de inflação e suas consequências no poder aquisitivo da população, principalmen-
te sobre a renda dos mais pobres, os mais fragilizados no sistema financeiro.

 ■ Com História, Química e Biologia, pode-se realizar uma pesquisa e um debate sobre o pro-
cesso histórico de industrialização, a degradação e posterior recuperação das condições na-
turais em Cubatão (SP), que em 1986 foi considerada a cidade mais poluída do planeta e, em 
1992, foi considerada pela ONU o maior exemplo mundial de recuperação ambiental.

 ■ Com História e Sociologia, pode-se realizar um estudo sobre a censura e o cerceamento das 
liberdades democráticas durante o período do regime militar no Brasil. Encaminhe o tema 
dizendo aos alunos que durante o período do regime militar (1964-1985) houve censura aos 
órgãos de imprensa e repressão aos movimentos sociais. Apesar disso, alguns partidos po-
líticos, sindicatos e associações buscaram meios de conquistar o retorno à democracia. Os 
alunos podem pesquisar charges da época (de Henfil, por exemplo) sobre o comportamento 
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sugestões bibliográficas

BAER, Werner. A economia brasileira. S‹o 

Paulo: Nobel, 2009.

Obra densa que apresenta a perspecti-

va hist—rica da economia brasileira do 

per’odo colonial ao in’cio do sŽculo XXI 

e analisa quest›es contempor‰neas da 

economia: setor externo, setor pœblico, 

sistema banc‡rio, desequil’brios regio-

nais e muitos outros temas. (Leia trecho 

desse livro na seção Textos de apoio.)

BECKER, B. K.; EGLER, C. A. G. Brasil. Uma 

nova pot•ncia regional na economia-mun-

do. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994.

A incorpora•‹o do Brasil na economia-

-mundo, a a•‹o do Estado, a reestrutura-

•‹o do territ—rio e a produ•‹o do espa•o 

s‹o quest›es analisadas aqui.

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento 

econômico brasileiro: o ciclo ideol—gico do 

desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: Con-

traponto, 2004.

O autor analisa as posi•›es dos principais 

te—ricos e correntes ideol—gicas em eco-

nomia do per’odo de 1930 a 1964: Ro-

berto Simonsen, Eug•nio Gudin, Roberto 

Campos, Celso Furtado, Caio Prado Jœnior 

e Ign‡cio Rangel, entre outros.

BRITO, Paulo. Economia brasileira. Planos 

econ™micos e pol’ticas econ™micas b‡sicas. 

S‹o Paulo: Atlas, 2004.

Analisa a pol’tica de planejamento no 

Brasil, os planos econ™micos desde a 

dŽcada de 1950, as pol’ticas monet‡ria, 

fiscal, educacional, de saœde, agr‡ria, 

industrial e outras.

CANO, Wilson. Ensaios sobre a formação 

econômica regional do Brasil. Campinas: 

Unicamp, 2002.

Reuni‹o de textos sobre a forma•‹o eco-

n™mica regional do Brasil e a integra•‹o 

do mercado nacional. Escritos entre 1983 

e 2000, esses textos foram utilizados 

pelo autor no curso de Economia da 

Unicamp.

_____. Reflexões sobre o Brasil e a nova 

(des)ordem internacional. Campinas: Uni-

camp, 1995.

O autor analisa a industrializa•‹o brasi-

leira, os efeitos da terceira Revolu•‹o In-

dustrial, a inser•‹o do pa’s na economia 

globalizada, o neoliberalismo e outros 

temas.

CASTRO, In‡ Elias de et al. (Org.). Redesco-

brindo o Brasil: 500 anos depois. Rio de Ja-

neiro: Bertrand Brasil/Faperj, 1999.

Colet‰nea de artigos que tratam de te-

mas relevantes sobre Geografia, organi-

za•‹o do territ—rio e desenvolvimento no 

Brasil. Atente-se ˆ parte I Ð Integra•‹o 

econ™mica e novos recortes do territ—rio.

GON‚ALVES, Reinaldo. Globalização e des-

nacionalização. S‹o Paulo: Paz e Terra, 1999.

O autor faz um retrospecto hist—rico do 

investimento estrangeiro no Brasil do 

tempo em que o pa’s era col™nia atŽ o 

da sociedade e fotos de jornais retratando manifestações públicas para analisar as diferentes 

interpretações retratadas e refletir sobre a importância dos movimentos sociais para a con-

quista de mudanças na legislação e nas políticas públicas.

Quest‹o-tema: Quais são as causas e as consequências (positivas 

e negativas) do atual processo de dispersão espacial das indústrias 

pelo espaço brasileiro?

Disciplinas: Geografia, História e Língua Portuguesa.

Tempo de dura•‹o: Três semanas (uma aula por semana, por disciplina).

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa de materiais (cartográficos, livros, jornais, revistas, internet).

 ■ em grupo: troca de materiais pesquisados individualmente e produção da síntese.

Forma final do trabalho: texto dissertativo ou painel-síntese.

Enfoques do trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e compreensão dos fatores que levam as empresas a buscar novos 

espaços para instalação de novas (ou transferência de antigas) plantas industriais de grandes 

centros congestionados em direção a lugares de menor adensamento. Algumas perguntas 

podem auxiliar, como: Qual é a infraestrutura necessária para a instalação ou transferência 

de indústrias? Qual é o papel dos governos federal, estaduais e municipais? Que impactos 

socioambientais são provocados pelos diferentes tipos de indústrias? Quais são as principais 

consequências dessa dinâmica nas maiores regiões metropolitanas? Pode-se, ainda, pesquisar 

que tipos de indústrias estão se transferindo dos Estados Unidos para o México e China, entre 

outros países, para evidenciar que esse fenômeno não é exclusivo do Brasil.

 ■ História: análise dos processos históricos que levaram à concentração de indústrias no Cen-

tro-Sul e nas principais capitais nordestinas; comparação e análise das diferenças do processo 

de concentração-dispersão do parque industrial nos Estados Unidos e no Brasil; reconheci-

mento dos impactos ambientais provocados pela instalação de indústrias de variados setores 

em diferentes tempos históricos – por exemplo: Quais eram as condições ambientais em Volta 

Redonda (RJ) e Londres (Inglaterra) na década de 1960? E atualmente?

 ■ Língua Portuguesa: leitura de textos, construção de argumentação e produção do texto dis-

sertativo.

Etapas do trabalho:

1. Pesquisar, ler, analisar e interpretar textos, gráficos, tabelas e mapas.

2.  Pesquisar os diversos fatores de concentração e dispersão espacial da indústria no Brasil 

e no mundo.

3.  Analisar o papel do Estado como agente indutor na alocação de infraestrutura (energia, 

transportes, comunicações, etc.) e como responsável pela legislação trabalhista, incentivos 

fiscais e estrutura tributária.

4.  Comparar as vantagens e desvantagens socioeconômicas e ambientais da instalação de 

diferentes tipos de indústrias – por exemplo, comparar uma siderúrgica com uma indústria 

têxtil ou fábrica de eletroeletrônicos.

5.  Buscar exemplos de saída e entrada de indústrias em distintos países e regiões para verifi-

car o motor do movimento: busca de maiores taxas de lucro.

6. Sistematizar as informações de modo a responder satisfatoriamente a questão-tema.

7. Escolher uma forma de apresentação da síntese e executá-la.

proJEto  

intErdisciplinar

anota•›es
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comEntários E rEspostas das atividadEs

 f Cap’tulo 1 Ð Industrializa•‹o brasileira

compreendendo conteúdos

1.  Com a consolida•‹o da atividade cafeeira, foi implantada, sobretudo em S‹o Paulo, uma am-

pla infraestrutura Ð capital, m‹o de obra, amplia•‹o do mercado consumidor, energia e rede 

de transportes Ð que contribuiu para o desenvolvimento do parque industrial brasileiro.

2.  Os dois per’odos de governo de Getœlio Vargas na presid•ncia da Repœblica (1930-1945 e 

1951-1954) caracterizaram-se por grandes investimentos estatais na implanta•‹o de indœs-

trias de base no pa’s, como, por exemplo, a cria•‹o da Companhia Siderœrgica Nacional (CSN), 

em 1942, e da Petrobras, em 1953. Nessa Žpoca, os investimentos estatais nas ‡reas de side-

rurgia e petroqu’mica foram muito importantes para impulsionar o crescimento do parque 

industrial brasileiro, j‡ que esses setores, por exigirem um capital alto e n‹o garantirem um 

r‡pido retorno, n‹o atra’am o capital privado.

3.  a)  O Plano de Metas teve como principais caracter’sticas os grandes investimentos estatais 

nos setores de energia e transportes (70% do or•amento do plano) e a maci•a entrada de 

capital estrangeiro na implanta•‹o de novos setores industriais no Brasil: automobil’stico, 

de eletrodomŽsticos, qu’mico-farmac•utico, de m‡quinas e equipamentos.

 b) Entre as principais consequ•ncias desse plano, destacam-se:

	 	 •	aumento	da	dívida	externa	e	da	inflação;

	 	 •	concentração	do	parque	industrial	na	região	Sudeste;

	 	 •		complementação	do	parque	industrial	brasileiro	que,	a	partir	do	Plano	de	Metas,	passou	a	

dispor de indœstrias de bens de produ•‹o e de bens de consumo dur‡veis e n‹o dur‡veis.

4.  O per’odo que vai de 1968 a 1973, conhecido como per’odo do Òmilagre econ™micoÓ, carac-

terizou-se por elevados ’ndices de crescimento econ™mico, sustentado por dr‡stica eleva•‹o 

da d’vida externa, contra’da a taxas de juros flutuantes. A pol’tica industrial do per’odo da 

ditadura militar (1964-1985) foi marcada pela internacionaliza•‹o e estatiza•‹o da economia 

nacional, acompanhada de grande crescimento do produto interno bruto (PIB).

desenvolvendo habilidades

1.  Resposta pessoal do aluno, que pode destacar a presen•a de f‡brica, linha de trem e casas na 

pintura para associar o processo de industrializa•‹o ao maior adensamento de atividades no 

espa•o, ao aumento do nœmero de empregos, ˆ atra•‹o de atividades terci‡rias, ao impulso 

na constru•‹o civil entre outros.

2.  Apesar do crescimento no nœmero de empresas industriais entre o final do sŽculo XIX e in’-

cio do sŽculo XX, a maioria das novas unidades era de pequeno porte e, em geral, de bens 

de consumo (com destaque aos setores t•xtil e aliment’cio). A baixa ocupa•‹o de m‹o de 

obra na indœstria contribu’a para que milhares de trabalhadores ficassem sem emprego nas 

cidades, levando-os a uma condi•‹o de vida degradada. AlŽm do setor industrial, Ž impor-

tante destacar que o setor de servi•os tambŽm n‹o apresentava crescimento suficiente para 

absorver a m‹o de obra dispon’vel e muitos trabalhadores se ocupavam com subempregos; 

associado a esses fatores, o poder pœblico n‹o tinha pol’tica habitacional eficiente e n‹o di-

recionava os recursos necess‡rios ao setor, agravando a precariedade das condi•›es de mo-

radia de grande parcela da popula•‹o. Ap—s observarem a foto, os alunos devem indicar que 

atualmente existem corti•os em todas as grandes cidades brasileiras; mesmo aqueles que 

vivem em lugares onde n‹o existem corti•os podem tomar conhecimento desses locais pela 

televis‹o e outros meios de comunica•‹o.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Arte, L’ngua Portuguesa, Hist—ria 

e Sociologia.

dialogando com outras disciplinas

1.  a)  As express›es dos oper‡rios mostram que n‹o estavam satisfeitos, eles t•m uma apar•ncia 

triste e cansada.

 b)  O quadro Operários representa trabalhadores nas f‡bricas. Esse tipo de emprego era muito 

comum na sociedade da Žpoca por causa do avan•o da industrializa•‹o no mundo. Esses 

final do século XX, quando centra sua 

análise no processo de desnacionaliza-

ção da economia brasileira.

_____. O Brasil e o comércio internacional. 

São Paulo: Contexto, 2003.

Analisa a participação do Brasil no co-

mércio internacional contextualizando 

com temas como a Organização Mundial 

do Comércio, a Rodada do Milênio, cláu-

sulas sociais e ambientais e outros.

GREMAUD, Amaury P.; VASCONCELOS, Mar-

co A. S. de; TONETO JR., Rudinei. Economia 

brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 

2009. (Leia trecho desse livro na seção Textos 

de apoio.)

Os autores analisam vários aspectos da 

economia brasileira, abordando os as-

pectos demográficos, a distribuição da 

renda, o desemprego, as políticas fiscal 

e monetária, o setor externo, os planos 

e transformações econômicas recentes, o 

sistema financeiro e outros temas.

LACERDA, Antonio Corrêa de. O impacto da 

globalização na economia brasileira. São 

Paulo: Contexto, 1999.

Após apresentar breve teorização, anali-

sa a reestruturação produtiva provocada 

pelas mudanças econômicas no mundo 

e no Brasil. (Leia trecho desse livro na 

seção Textos de apoio.)

LUCA, Tânia Regina de. Indústria e trabalho 

na história do Brasil. São Paulo: Contexto, 

2001. (Repensando a História do Brasil).

O livro analisa os primórdios da indústria e 

suas variáveis mais importantes: café, fer-

rovias, imigração, organizações operárias. 

A seguir aborda a legislação trabalhista e a 

sindicalização no período Vargas, o gover-

no JK e a ditadura. (Leia trecho desse livro 

na seção Textos de apoio.)

RATTNER, Henrique (Org.). Brasil no limiar 

do século XXI: alternativas para a construção 

de uma sociedade sustentável. São Paulo: 

Edusp, 2000. (Estante USP – Brasil 500 

anos).

Coletânea de artigos de professores, in-

telectuais e pesquisadores das principais 

universidades brasileiras empenhados 

em investigar a situação política, edu-

cacional e econômica do país – política 

industrial e tecnológica, mercado de 

trabalho, inserção na globalização, etc. 

Atente-se ao capítulo 4 da parte III – Po-

lítica industrial e o laissez-faire na guerra 

fiscal.

REZENDE, Cyro. Economia brasileira contem-

porânea. São Paulo: Contexto, 1999.

Analisa o histórico da industrialização 

brasileira desde a crise de 1929 até o 

final da ditadura militar.
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trabalhadores eram submetidos a longas jornadas de trabalho e baixos sal‡rios, o que os 

deixava cansados e descontentes.

 c)  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno represente no desenho ou no texto aspectos que 

encontramos nas indœstrias atuais. Ele poder‡ salientar que algumas rela•›es mudaram, 

como as leis trabalhistas, mas que ainda Ž possível encontrar, por exemplo, o autoritarismo 

por parte dos patr›es e condi•›es de trabalho que muitas vezes tornam degradantes a 

vida dos trabalhadores.

2.  a)  As críticas baseiam-se no fato de que a sociedade vive apenas para comprar desenfrea-

damente, sem questionar se o produto Ž realmente importante. AlŽm disso, h‡ uma forte 

crítica em rela•‹o ˆ sociedade burguesa, que cada vez enriquecia mais, diferentemente 

dos oper‡rios, que  n‹o tinham oportunidade de progress‹o profissional, característica pre-

dominante para a sociedade da Žpoca.

 b)  Resposta pessoal. Espera-se que os alunos levantem informa•›es como tecnologia, rapi-

dez, polui•‹o, degrada•‹o ambiental, colocando alguns desses dados na tabela.

 f Capítulo 2 – A economia brasileira a partir de 1985

compreendendo conteúdos

1.  O Plano Cruzado naufragou por dois motivos b‡sicos: interfer•ncia de pre•os de produtos 

importados em nossa economia, com destaque ao petr—leo e trigo, e a impossibilidade de 

importa•‹o de produtos que escassearam por excesso de consumo ou boicote de produto-

res, levando ˆ cobran•a de ‡gio.

2.  Pontos positivos: aumento da produtividade e da competitividade das empresas, melhoria da 

qualidade dos produtos e redu•‹o de pre•os, ingresso de investimento estrangeiro produtivo 

em diversos setores; desde o final do sŽculo passado muitas empresas brasileiras est‹o com-

prando filiais de multinacionais aqui instaladas e empresas estrangeiras em seus países de 

origem. Pontos negativos: aumento na participa•‹o de empresas estrangeiras na economia 

e consequente aumento no envio de remessas de lucros e royalties ao exterior, fal•ncia de 

muitas empresas nacionais, aumento nos índices de desemprego estrutural.

3.  O processo de industrializa•‹o brasileiro teve início na regi‹o Sudeste, como heran•a hist—ri-

ca do ciclo do cafŽ. A atual concentra•‹o industrial nessa regi‹o e, especialmente na Grande 

S‹o Paulo, Ž explicada pela complementaridade industrial e pela concentra•‹o de investi-

mentos pœblicos em infraestrutura industrial nos setores de energia e transportes. 

4.  A partir da metade da dŽcada de 1970, com a dispers‹o dos investimentos em dire•‹o ao 

interior do estado de S‹o Paulo e demais regi›es do país, o avan•o da Òguerra fiscalÓ e o forta-

lecimento de alguns setores sindicais, vem ocorrendo uma significativa dispers‹o do parque 

industrial. A partir do início dos anos 1990, os índices de crescimento econômico do inte-

rior paulista revelaram-se superiores aos registrados pela metr—pole e, em escala nacional, 

as taxas de crescimento econômico observadas no Sul, no Norte e no Centro-Oeste do país 

mostram-se maiores, percentualmente, que as registradas no Sudeste.

desenvolvendo habilidades

1.  Resposta pessoal do aluno. Espera-se que ele comente que, apesar da redu•‹o de empregos 

nas indœstrias automobilísticas, a moderniza•‹o da linha de produ•‹o provoca gera•‹o de em-

pregos em outros setores, como na pr—pria f‡brica que produz os robôs e em diversas outras 

empresas prestadoras de servi•os administrativos, de seguran•a, alimenta•‹o, limpeza, etc.

2.  Nesta atividade os alunos devem indicar que ao longo do processo inflacion‡rio os aumentos 

de pre•os nunca eram integralmente repassados aos sal‡rios e a popula•‹o de baixa renda 

n‹o conseguia se proteger das perdas com aplica•‹o financeira, o que provocava grande 

perda de poder aquisitivo e concentra•‹o de renda nos estratos mais ricos da sociedade.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, Matem‡tica 

e Hist—ria.

testes e questões

Enem

1. D  2. C

SACHS, I.; WILHEIN, J.; PINHEIRO, P. S. (Org.). 
Brasil: um século de transformações. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001.

Conjunto de textos versando sobre vários 
temas importantes ao entendimento da 
atual organização espacial do Brasil: de-
mografia, reestruturação produtiva, pa-
pel do Estado, federalismo, globalização 
e outros. (Leia trecho desse livro na seção 

Textos de apoio.)

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O 

Brasil: território e sociedade no início do sé-
culo XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.

Apresenta um breve histórico sobre 
estratégia e espacialização da produção 
de energia elétrica, refinarias e dutos no 
território nacional.

SCARLATO, F. C. O espaço industrial brasileiro. 
In: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Pau-
lo: Edusp, 2005.

O autor faz um resgate histórico da 
industrialização brasileira por regiões 
e apresenta as novas tendências de dis-
tribuição espacial do parque industrial.

SZMRECSÁNYI, Tamás; SUZIGAN, Wilson 
(Org.). História econômica do Brasil contem-

porâneo. São Paulo: Hucitec/Edusp/Impren-
sa Oficial, 2002.

Reunião de artigos de vários autores so-
bre temas como nacionalismo e política 
econômica, pensamento econômico no 
pós-Guerra, modernização da agricultu-
ra e visões sobre a inflação.

THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. 
Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do 
território. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2009.

Analisa de forma aprofundada as dis-
paridades e dinâmicas do território 
brasileiro em seus aspectos históricos, 
ambientais, humanos e econômicos.

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior bra-

sileiro. São Paulo: Atlas, 2004.

Analisa os regimes aduaneiros, o papel 
do câmbio e dos financiamentos à im-
portação e exportação e outros aspectos 
da legislação e do sistema de comércio 
exterior.

VEIGA, Pedro da Motta (Org.). O Brasil e os 

desafios da globalização. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará; São Paulo: SOBEET, 2000.

Coletânea de artigos que analisam a 
política econômica adotada pelo país na 
virada do milênio e suas estratégias para 
enfrentar a globalização e a inserção na 
economia internacional.

anotações
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anotaç›es

questões de vestibulares

1.  a) AtŽ a dŽcada de 1930 o parque industrial brasileiro era amplamente dominado por indœs-

trias de bens de consumo, necessitava importar m‡quinas e equipamentos industriais para 

possibilitar a produ•‹o e as exporta•›es eram principalmente de produtos prim‡rios, com 

destaque ao cafŽ; na dŽcada de 1950 o pa’s passou a receber investimento estrangeiro e 

ingresso de indœstrias de bens de capital e de produ•‹o, com consequente incremento na 

produ•‹o de m‡quinas e equipamentos industriais, o que reduziu a necessidade de importa-

•‹o desses equipamentos e a pauta de exporta•›es passou a contar com v‡rios itens de bens 

industrializados.

 b) AtŽ a dŽcada de 1930 o pa’s tinha uma economia segmentada pelas diversas regi›es do 

pa’s e a integra•‹o econ™mica entre elas era incipiente. Ap—s a dŽcada de 1950, com o avan-

•o da industrializa•‹o, houve a integra•‹o das economias regionais, mas com forte concen-

tra•‹o das atividades no Sudeste. Somente a partir da dŽcada de 1970 o Estado passou a 

criar medidas efetivas na busca da descentraliza•‹o espacial das atividades econ™micas pelo 

territ—rio nacional.

2.  a) A desconcentra•‹o industrial no Brasil tem como causas principais os incentivos fiscais, 

o custo da m‹o de obra, a dispers‹o da infraestrutura, a eleva•‹o de custos e os congestio-

namentos nas regi›es metropolitanas, fatores que levam as empresas a buscarem menores 

custos de produ•‹o em outras cidades.

 b) O setor terci‡rio engloba atividades ligadas aos transportes, energia, servi•os de limpeza e 

seguran•a, comŽrcio, armazenagem, manuten•‹o e muitas outras que d‹o suporte aos seto-

res prim‡rio e secund‡rio; atualmente, em muitas f‡bricas e fazendas as atividades terci‡rias 

empregam mais pessoas que aquelas que se dedicam ˆs atividades prim‡rias e secund‡rias; 

alŽm disso, o setor ocupa grande quantidade de m‹o de obra subempregada, que sobrevive 

na economia informal.

3.  a) As indœstrias siderœrgicas s‹o indœstrias de base. Fabricam insumos que ser‹o utilizados por 

outros setores industriais e, portanto, s‹o fundamentais para dar maior impulso ao processo 

de industrializa•‹o.

 b) No Brasil, sua implanta•‹o foi consequ•ncia da interven•‹o do Estado na economia, por 

meio da implanta•‹o da primeira grande empresa do setor, a Companhia Siderœrgica Na-

cional (CSN), ao longo do primeiro governo Getœlio Vargas, e de v‡rias outras companhias 

estatais nos governos seguintes Ð Usiminas, Companhia Siderœrgica de Tubar‹o (CST), Com-

panhia Siderœrgica Paulista (Cosipa), entre outras. Ao longo da dŽcada de 1990, todas as side-

rœrgicas estatais foram privatizadas.

4.  a) As empresas automobil’sticas estrangeiras ingressaram no pa’s a partir do governo Jusce-

lino Kubitschek (1956-1960) e se instalaram na Grande S‹o Paulo, no ABC (Santo AndrŽ, S‹o 

Bernardo e S‹o Caetano do Sul).

 b) A partir desse per’odo, o processo de industrializa•‹o brasileiro passou a contar com a 

entrada de capital estrangeiro nos setores automobil’stico, de eletrodomŽsticos, qu’mico-

-farmac•utico e de m‡quinas e equipamentos, atra’do pelas vantagens comparativas que o 

Brasil oferecia: baixos sal‡rios aos trabalhadores, infraestrutura industrial montada pelo gover-

no, subs’dios fiscais e despreocupa•‹o com o meio ambiente.

testes de vestibulares

1. 01+08+32=41 10. E 

2. C  11. A 

3. B  12. E 

4. E  13. B, C, E, F 

5. B  14. C 

6. A  15. C 

7. C  16. A

8. C  17. A

9. E
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 f Textos de apoio

 1   As localizações industriais

A concentração industrial no Sudeste é obviamente a essência da distribuição desse setor 
no país. Mas parece óbvio que isso não vai durar para sempre, por um lado porque os poderes 
políticos, centrais e locais, efetuam uma política de correção desse desequilíbrio e, por outro lado, 
porque já é visível o início de uma desconcentração espontânea.

De fato, os argumentos técnicos e econômicos sobre os quais se baseiam as decisões de locali-
zação alteram-se com a evolução da tecnologia e dos fluxos mundiais. São reforçados por conside-
rações econômicas e financeiras e são raramente tão imperiosos que não possam ser reexaminados 
ou discutidos se, por exemplo, uma subvenção corrigir as desvantagens de uma cidade mal situada. 
Por conseguinte, qualquer nova implantação é resultado de negociações e compromissos, em que 
vários elementos e fatores intervêm, e nem sempre é fácil entender a inter-relação entre eles.

A decisão política do governo federal ou dos estados de favorecer a industrialização de uma 
ou de outra região é, dessa forma, a origem de numerosos casos de novas localizações industriais, 
sobretudo em Estados até então desprovidos. Nesse aspecto, a lógica disso é reduzir as dispari-
dades entre regiões e reforçar a unidade nacional, com melhor distribuição de grandes atividades 
econômicas. São pontos de vista que os representantes políticos e líderes econômicos das regiões 
envolvidas apoiam fortemente, ainda que, às vezes, insistam mais incisivamente nos interesses 
específicos de seu estado do que nos da região como um todo. Esses interesses particulares, mui-
tas vezes, conduzem-nos a rivalidades e levam a pressionar o poder central para decidir em seu fa-
vor. Vê-se, consequentemente, convergir, em especial no caso de novas implantações, como as da 
indústria automobilística, as diversas lógicas dos vários atores, em várias escalas. Primeiro a lógica 
técnica, frequentemente concebida em escala mundial por empresas transnacionais; em seguida 
aquela que é concebida em escala nacional pelo governo central quando é o responsável pela 
operação; por último, a lógica política que pode se desenvolver em escala nacional, focalizando o 
ordenamento territorial do país, ou em escala regional, privilegiando interesses específicos. 

THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. 2. ed. São Paulo: 
Edusp, 2009. p. 150-151.

 2   Juscelino e suas metas

Os especialistas têm assinalado a importância decisiva do governo Kubitschek para os rumos 
da industrialização brasileira. Durante a chamada Era Vargas (1930-1945), assim como no seu se-
gundo governo (1951-1954), o setor que recebeu a atenção e os investimentos públicos foi o de 
bens de produção (siderurgia, energia, transportes, exploração de minério). A partir de 1956, a 
ênfase foi colocada nos bens de consumo duráveis, com destaque para os automóveis, eletrodo-
mésticos, eletrônicos e similares.

Há diferenças importantes entre a manufatura de bens de consumo imediato, como roupas e 
sapatos, por exemplo, e os bens duráveis, como os carros. No primeiro caso, a produção pode ser 
feita em pequena escala, por várias empresas que competem no mercado, sem requerer muitos 
capitais, tecnologia avançada ou gerenciamento profissional das fábricas. Exatamente o oposto 
ocorre no caso da indústria de automóvel e outros bens duráveis. Esta concentra grandes inves-
timentos, técnicas sofisticadas, equipamentos modernos, administração de especialistas, mono-
pólio do mercado, além de ser controlada não por um indivíduo ou família, mas por investidores. 
Na década de 1950, essas fábricas, fruto da chamada Segunda Revolução Industrial, concentra-
vam-se nos países mais desenvolvidos. No Brasil, a falta tanto de capitais quanto de tecnologia 
constituía-se em barreiras que impediam o país de produzir os bens duráveis de que necessitava.

LUCA, Tânia Regina de. Indústria e trabalho na história do Brasil. São Paulo: Contexto, 2001. p. 71-72.  
(Repensando a História do Brasil).

 3   Ambiente macroeconômico e competitividade sistêmica

A competitividade sistêmica é um importante fator no processo de abertura e do próprio 
desenvolvimento dos países. Nesse ponto, destaque-se que não houve uma adaptação macro-
econômica da economia brasileira que propiciasse ao produtor local um ambiente equivalente 
aos concorrentes internacionais. Os “fatores de competitividade sistêmica” são desfavoráveis à 
produção local em comparação aos importados.

Fatores como juros, estrutura tributária, infraestrutura e burocracia, entre outros, estão muito 
aquém do que se exigiria para propiciar a base da competitividade do produtor local. E neste caso 
não há esforço, do ponto de vista macroeconômico, que possa vir a compensar essa disparidade.

anotações
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Basicamente temos quatro grandes gargalos que representam entraves para o produtor local 

concorrer com os produtos importados e para exportar em condi•›es competitivas:

a) Os juros elevados: a taxa de juros b‡sica da economia brasileira Ž extremamente elevada. 

Eles est‹o este ano em um patamar bastante inferior ao do ano passado, mas continuam bem 

acima dos n’veis praticados internacionalmente. A taxa de juros b‡sica Ž expressivamente maior 

que a mŽdia internacional. AlŽm disso, as pequenas e mŽdias empresas n‹o t•m acesso a linhas 

de financiamento em condi•›es competitivas, tornando a luta extremamente desigual.

b) Do ponto de vista tribut‡rio, embora em ‰mbito macro o governo tenha conseguido ar-

recadar cada vez mais, com o crescimento da carga tribut‡ria bruta, de 26% do PIB em 1993, 

para 30% em 1997 [37% em 2009], do ponto de vista microecon™mico, a situa•‹o Ž ainda muito 

distorcida. A tributa•‹o incidente sobre a produ•‹o, trabalho e exporta•›es Ž muito elevada no 

Brasil. No tocante ˆs exporta•›es, este Ž um dos fatores que tiram a competitividade do produto 

brasileiro no exterior. A compara•‹o entre Brasil e pa’ses selecionados mostra distor•›es.

c) Burocracia e volatilidade das regras do jogo: as exig•ncias burocr‡ticas impostas ˆs empresas e 

aos cidad‹os brasileiros representam enorme custo econ™mico e social, dif’cil de ser mensurado. Da 

mesma forma, as constantes mudan•as nas regras representam, alŽm de um transtorno para quem 

produz, um fator de incerteza que desestimula o investimento produtivo e aumenta o Òrisco BrasilÓ.

d) Infraestrutura, queda no investimento agregado, tanto do governo, como da iniciativa pri-

vada, demora no processo de regulamenta•‹o do setor privado em concess›es do servi•o pœ-

blico, privatiza•›es e investimentos diretos estrangeiros, t•m restringido a capacidade da nossa 

infraestrutura, que se tornou extremamente cara e ineficiente.

Este conjunto b‡sico de fatores de competitividade poderia ser facilmente ampliado e, aqui, 

foram destacados apenas os principais. H‡ ainda o Òcusto BrasilÓ estrutural, n‹o menos importan-

te, representado pela defici•ncia na educa•‹o b‡sica, aus•ncia de assist•ncia mŽdica, saneamen-

to e outros elementos de cidadania indispens‡veis para uma economia democr‡tica que enfrenta 

os desafios crescentes da globaliza•‹o.

LACERDA, Antonio Corr•a de. O impacto da globaliza•‹o na economia brasileira.  

S‹o Paulo: Contexto, 1999. p. 117-118.

 4   A industrialização, o crescimento urbano e o meio ambiente

A industrializa•‹o com o objetivo de substituir as importa•›es (ISI), que come•ou na dŽcada 

de 1930 e se acelerou na de 1950, n‹o foi seletiva, estimulando a cria•‹o indiscriminada de indœs-

trias e, no in’cio, muitas das f‡bricas recŽm-instaladas operavam com equipamentos de segunda 

m‹o, importados por empresas multinacionais. O setor industrial se concentrava no Centro-Sul 

do pa’s, especialmente nas ‡reas da Grande S‹o Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 1949, o 

Sudeste do Brasil era respons‡vel por 75,4% da receita gerada pela indœstria, taxa que aumentou 

para 79,1% em 1970, caiu ligeiramente para 65,7% em 1985. Nesse ano, entretanto, o Sudeste 

abrigava somente 43% do total da popula•‹o brasileira.

A concentra•‹o industrial regional foi resultado de economias internas e externas. Como na 

Žpoca de industrializa•‹o acelerada a regi‹o com a maior renda per capita era o Sudeste, era —b-

vio que as empresas nacionais e estrangeiras quisessem ali realizar seus investimentos, pr—ximo 

dos mercados mais importantes. AlŽm disso, visto que essa desenvolvida regi‹o possu’a mais 

trabalhadores e profissionais especializados e tinha a melhor infraestrutura do pa’s, herdada da 

prosperidade do ciclo do cafŽ, a percep•‹o de custos menores das economias externas tambŽm 

convenceu a maioria das empresas a se instalar nessa ‡rea. [...]

Essa concentra•‹o ocasionou tremendas press›es sobre o governo a fim de proporcionar uma 

infraestrutura adequada para o crescente nœmero de indœstrias, ou seja, transporte adequado, for-

necimento de energia, etc. Cada setor, entretanto, era respons‡vel pela emiss‹o de efluentes no 

solo, na ‡gua e no ar Ð indœstrias automobil’sticas, t•xteis, qu’micas, etc. Ð e a proximidade entre elas 

resultou numa polui•‹o que se alastrou rapidamente, alŽm da contribui•‹o da crescente depen-

d•ncia das pessoas e bens em rela•‹o ao transporte rodovi‡rio para o aumento da polui•‹o do ar.

AtŽ recentemente, a polui•‹o resultante da concentra•‹o industrial regional n‹o foi combati-

da pelo governo. O motivo principal para isso foi que antes da dŽcada de 1980 havia pouca cons-

ci•ncia da degrada•‹o ambiental como uma quest‹o pol’tica importante. AlŽm disso, o governo 

estava t‹o interessado no est’mulo aos novos investimentos industriais que qualquer preocupa-

•‹o espec’fica com o tema teria parecido prejudicial a tais esfor•os.

A ISI provocou uma r‡pida urbaniza•‹o. Enquanto em 1940 a popula•‹o urbana era de 31%, 

em 1950 essa taxa havia crescido para 36%, em 1965 para 50% e, em 1989, para 74%. Em 1990, a 

popula•‹o que vivia em cidades de 1 milh‹o de habitantes ou mais representava cerca de 48% da 

popula•‹o urbana total. Essa mudan•a deveu-se ˆ r‡pida migra•‹o da zona rural para a urbana. O 

aumento extremamente acelerado de pessoas que passaram a morar nas cidades n‹o foi acom-

anota•›es
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panhado da amplia•‹o adequada na infraestrutura social urbana e explica o r‡pido crescimento 

das favelas em que as pessoas viviam sem um sistema de fornecimento de ‡gua, uma rede de 

esgotos ou servi•os de saœde e de educa•‹o apropriados, etc.

BAER, Werner. A economia brasileira. S‹o Paulo: Nobel, 2009. p. 402.

 5   Uma avaliação da reestruturação produtiva

Diferentemente dos planos anti-inflacion‡rios anteriores (Cruzado, Bresser, Ver‹o e Collor), o 

Plano real conseguiu avan•ar de forma significativa no processo de desindexa•‹o da economia. 

Os repasses de pre•os foram estancados, os sal‡rios e os demais contratos foram desindexados. 

Mais ainda, a percep•‹o de que a vida sem infla•‹o era melhor foi incorporada pelos mais diferen-

tes agentes econ™micos, salvo desonrosas exce•›es.

Entretanto, ele s— pode ser compreendido se analisado em conjunto com tr•s outros diferen-

tes processos Ð globaliza•‹o, abertura da economia e privatiza•‹o Ð que, interagindo entre si, t•m 

provocado uma verdadeira revolu•‹o, tal o impacto no funcionamento da economia brasileira.

A estrutura b‡sica do capitalismo brasileiro Ð o tripŽ composto pela empresa estatal, pela 

empresa estrangeira e pela empresa nacional-familiar, que teve seu in’cio na dŽcada de 1930 e 

consolidou-se na dŽcada de 1970 com o II PND Ð estava com seus dias contados. [...]

Quanto ˆ abertura da economia, condi•‹o sine qua non para a estabiliza•‹o, sabe-se que teve um 

impacto brutal, na medida em que as indœstrias aqui instaladas (nacionais ou estrangeiras), acostuma-

das com a reserva de mercado, pela primeira vez foram obrigadas a pensar em redu•‹o de custos, au-

mento de produtividade e introdu•‹o de novas tecnologias. O fechamento da economia eliminava a 

concorr•ncia, desobrigando as indœstrias de novos investimentos, e fortalecia o processo inflacion‡rio, 

uma vez que quaisquer custos podiam ser automaticamente repassados para os pre•os. [...]

A negocia•‹o intracadeias produtivas Ž uma das imposi•›es do novo paradigma. Se um for-

necedor Ž ineficiente e tem custos elevados, ele pode comprometer toda a cadeia. PorŽm, gra•as 

ˆ abertura, passou a existir a alternativa de importa•‹o. Assim, ou os diferentes elos negociam 

e se ajustam, ou o acesso ao mercado internacional garante que a efici•ncia n‹o ser‡ compro-

metida. Nessa perspectiva, a eleva•‹o do coeficiente de importa•›es Ž normal, e n‹o significa 

necessariamente o enfraquecimento das cadeias produtivas.

No in’cio, a importa•‹o era a alternativa mais r‡pida. Da’ muitos terem cometido o equ’voco 

de achar que o pa’s estava se desindustrializando. Em muitos casos Ð os setores t•xtil e auto-

motivo s‹o excelentes exemplos desse processo Ð, as importa•›es foram o primeiro passo para 

a entrada de investimentos externos ou a solu•‹o de curto prazo, enquanto as empresas aqui 

instaladas n‹o se reestruturavam para atender ˆs exig•ncias do novo paradigma. No setor auto-

motivo, os ’ndices de nacionaliza•‹o chegaram a cair para 60%, retomando n’veis superiores a 

90% depois da reestrutura•‹o do setor.

A mudan•a na pol’tica cambial [em janeiro de 1999] intensificou esse processo, ampliando e 

acelerando o investimento externo, a substitui•‹o de importa•›es e as exporta•›es.

Agora, mais de um ano ap—s a mudan•a cambial, os dados come•aram a falar alto. O Brasil 

passou a disputar com a China o primeiro lugar na capta•‹o de investimentos diretos internacio-

nais, e as exporta•›es d‹o claros sinais n‹o s— de crescimento como de diversifica•‹o, tanto de 

produtos como de mercados.

A desindustrializa•‹o n‹o ocorreu, muito pelo contr‡rio.

O Plano Real, com a abertura e a privatiza•‹o, foi muito mais do que mero truque. Juntos, mu-

daram de forma radical o panorama econ™mico do pa’s, abrindo, em alguns casos, novas possibili-

dades para velhos setores, segmentos e empresas que, por motivos de origem financeira e/ou em-

presarial, conseguiram se modernizar. Abriram tambŽm novas frentes de investimento em ‡reas  

que antes, em uma economia fechada, estagnada e inflacion‡ria, n‹o despertavam interesse.

A infla•‹o era o —leo lubrificante do velho paradigma cuja funcionalidade, j‡ faz algum tempo, 

havia passado a dela depender. Dado que n‹o havia concorr•ncia e custos n‹o eram um problema, 

pois a infla•‹o Òfechava a contaÓ, a mudan•a na forma de organizar a produ•‹o era condi•‹o sine qua 

non para a estabiliza•‹o. Era imposs’vel controlar a infla•‹o mantendo o velho paradigma.

GOLDENSTEIN, L’dia. Uma avalia•‹o da reestrutura•‹o produtiva. In: SACHS, I.; WILHEIN, J.; PINHEIRO, P. S. (Orgs.). 

Brasil: um sŽculo de transforma•›es. S‹o Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 214-220.

 6   Inflação e alguns conceitos relacionados

A infla•‹o Ž definida como um aumento generalizado e cont’nuo dos pre•os. Quando, ao 

contr‡rio, ocorre uma baixa generalizada e cont’nua dos pre•os, tem-se o conceito inverso ao de 

infla•‹o: a defla•‹o.

anotações
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É importante notar que o aumento do preço de algum bem ou serviço em particular não cons-
titui inflação, que ocorre apenas quando há um aumento generalizado dos preços. Se a maioria 
dos bens e serviços se torna mais cara, tem-se inflação. Essa inflação será tanto maior quanto 
maiores os aumentos nos preços nas mercadorias. Normalmente, esses aumentos de preços não 
ocorrem de forma sincronizada, ou seja, não há um aumento igual do preço de todas as mercado-
rias e serviços; desse modo, há um problema para calcular o tamanho da inflação. A forma como 
isso é resolvido é fazer uma média ponderada da elevação dos preços [...].

A contrapartida desse aumento dos preços é a perda de poder aquisitivo da moeda, ou seja, 
uma mesma unidade monetária pode adquirir menos bens e serviços, pois estes estão mais caros.

É importante diferenciar inflação da aceleração inflacionária. Quando ocorre um aumento 
dos preços temos a inflação. Quando se diz que a inflação foi de 10% em determinado mês (ou 
ano) está-se dizendo que naquele período os preços em média aumentaram 10%. Se essa taxa se 
mantém constante nos meses (ou anos) seguintes, isso significa que os preços continuam a subir 
em média 10% por mês (ou ano). A inflação está estabilizada em 10%, mas não os preços. Se a 
inflação passa para 15% no mês seguinte, 20% no subsequente, existe uma aceleração inflacio-
nária, em que os preços estão em média subindo e subindo cada vez mais – a inflação é cada vez 
mais alta.

Dependendo do tamanho da inflação, pode-se dizer que é moderada (ou rastejante) ou que 
ocorre uma hiperinflação. Quando os aumentos de preços são pequenos, a inflação é dita raste-
jante ou moderada; se são muito grandes, utiliza-se o conceito de hiperinflação.

Não há um ponto certo para se dizer quando deixamos uma situação com inflação modera-
da e passamos para uma de hiperinflação. Algumas pessoas consideram, por exemplo, que uma 
inflação de 50% ao mês pode ser considerada hiperinflacionária, outras colocam esse patamar 
mais abaixo ou mais acima. De forma geral, pode-se dizer que a hiperinflação é uma situação 
em que a inflação é tão alta que a perda do poder aquisitivo da moeda faz com que as pessoas 
abandonem aquela moeda. Passam a utilizar outra moeda como unidade de conta, isto é, como  
forma de definir os preços das mercadorias; e também como meio de pagamento, isto é,  
como instrumento para realizar os pagamentos. Por exemplo, em momentos de hiperinflação, as 
pessoas abandonam a moeda local e passam a usar a moeda de um outro país, como o dólar, para 
fazer suas transações dentro de seu país.

Tipos de inflação

Se se tomar as causas da inflação, encontrar-se-ão dois tipos básicos: inflação de demanda e 
inflação de custos.

A inflação de demanda deve-se à existência de excesso de demanda em relação à produ-
ção disponível. Nesse sentido, essa inflação aparece quando ocorre aumento da demanda não 
acompanhado pela oferta; portanto, é mais provável que ela apareça quanto maior for o grau de 
utilização da capacidade produtiva da economia, isto é, quanto mais próximo estiver-se do pleno 
emprego.

Esse excesso de demanda pode ser ocasionado por expansão monetária decorrente de déficit 
público não financiado por poupança privada (colocação de títulos do governo junto ao públi-
co). Nesse caso, os indivíduos veem seus saldos monetários aumentar e, com isso, vão ampliar a 
demanda; como a oferta é relativamente rígida a curto prazo, os preços tendem a subir. É impor-
tante destacar que o aumento do estoque de moeda gera aumento no nível geral de preços, que 
só se tornará um processo inflacionário caso o processo de emissão monetária continue, isto é, 
persista o déficit publico. Sendo assim, o combate à inflação de demanda implica eliminar o défi-
cit publico, de modo a estancar a emissão monetária.

Tanto a chamada corrente monetarista, como a corrente fiscalista, partem de um diagnós-
tico de inflação de demanda, diferindo na forma de combatê-la: os monetaristas enfatizam a po-
lítica monetária e os fiscalistas priorizam políticas fiscais e de rendas (exemplo: congelamento de 
preços e salários).

A inflação de custos pode ser considerada uma inflação de oferta, que decorre do aumento 
de custos das empresas repassados para preços. Várias podem ser as pressões de custos:

I. aumento no preço das matérias-primas e de insumos básicos decorrentes de quebra de 
safra agrícola, por exemplo, ou desvalorização cambial que aumenta o preço da matéria-prima 
importada;

II. aumentos salariais, via negociações ou política governamental, sem estarem ancorados em 
aumentos de produtividade do trabalhador;

III. elevações nas taxas de juros, etc.

GREMAUD, Amaury P.; VASCONCELOS, Marco A. S. de; TONETO JR., Rudinei. Economia brasileira contemporânea.  
São Paulo: Atlas, 2009. p. 95-98.
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Os alunos devem compreender a importância social, econômica e am-
biental do setor energético. A organização da matriz energética e sua 
composição pelas fontes utilizadas têm interferência direta no meio am-

biente, no dia a dia das pessoas e no desempenho das atividades econômicas. Ao estudar as 
diversas fontes renováveis e não renováveis, eles devem compreender que cada país organiza o 
setor de forma a buscar autossuficiência ou redução na dependência externa, menores custos 
de obtenção de energia e, a partir da década de 1980, menores impactos ambientais.

Solicite aos alunos que, em grupo ou individualmente, pesquisem as 
fontes energéticas disponíveis no município onde residem. Oriente-os 
a tentar responder às questões abaixo:

a)  Quais as principais fontes de energia utilizadas no município onde 
você reside? Como são obtidas?

b)  Sua obtenção, distribuição e consumo provocam impactos ambientais? Quais?

c)  Buscando maior eficiência socioeconômica e ambiental, o que poderia mudar na matriz 
energética do lugar onde você vive?

É importante aproximar os temas estudados em sala de aula ao cotidiano dos estudantes 
para que o processo de ensino-aprendizagem adquira maior significado. 

 ■ Com Matemática, pode-se solicitar aos alunos a observação 
da tabela da página 92 e a construção de um gráfico de barras 
que mostre, em ordem decrescente, a relação entre superfície 
de inundação e produção de energia.

 ■ Com Física e Química, pode-se estudar a estrutura do átomo, a fusão e a fissão nuclear, o 
poder calorífero dos combustíveis fósseis e biocombustíveis, etc.

Questão-tema: De que forma a matriz energética brasileira influen-
cia as condições socioambientais?

Disciplinas: Geografia, Biologia, Química e Física

Tempo de duração: quatro semanas (uma aula por semana, por disciplina).

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa de materiais (cartográficos, livros, jornais, revistas, internet).
 ■ em grupo: troca de materiais pesquisados individualmente e produção da síntese.

Forma final do trabalho: texto dissertativo ou painel-síntese.

Enfoques do trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e compreensão dos impactos socioambientais provocados pela pro-
dução e consumo das fontes de energia utilizadas no Brasil e no mundo; reconhecimento da 
relação entre consumo consciente e preservação dos recursos naturais.

 ■ Biologia: análise do impacto ambiental na fauna e na flora provocado pela inundação de 
extensas áreas florestadas e pelos recorrentes vazamentos de petróleo.

 ■ Química: análise das consequências ambientais da queima de combustíveis fósseis e da radioa- 
tividade; estudo das vantagens da biomassa como fonte de energia.

 ■ Física: análise comparativa entre a eficiência energética das principais fontes de energia com 
algumas fontes alternativas.

Etapas do trabalho:

1. Pesquisar, ler, analisar e interpretar textos, gráficos, tabelas e mapas.

2. Comparar as vantagens e desvantagens econômicas e ambientais das diversas fontes de 
energia.

3. Relacionar a produção de energia ao consumo residencial, industrial e aos diferentes 
meios de transporte.

4. Sistematizar as informações de modo a responder satisfatoriamente a questão-tema.

5. Escolher uma forma de apresentação da síntese e executá-la.

Professor 

Aqui começam as  

orientações para a unidade 2.

unidadE 2 EnErgia E mEio amBiEntE
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sugEstão dE 
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proJEto  
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comEntários E rEspostas das atividadEs

 f Capítulo 3 – A produção mundial de energia

compreendendo conteúdos

1.  O setor energético é estratégico por ser responsável pelo funcionamento da indústria, do 

comércio, da agricultura e do sistema de transportes de cargas e passageiros. Um colapso no 

setor energético pode comprometer todas as atividades desenvolvidas em um país.

2.  A criação de empresas estatais de petróleo, a partir da década de 1930, consistiu em uma 

estratégia de enfrentamento do cartel das “sete irmãs”, associação de empresas petrolíferas 

que visava controlar o setor. Com isso, os países buscavam garantir a autonomia nacional no 

que se refere à produção, refino e distribuição de petróleo.

3.  As vantagens da hidreletricidade em relação às usinas termelétricas e termonucleares são:

	 •		as	usinas	hidrelétricas	só	causam	impacto	ambiental	durante	o	represamento	da	água.	A	

produção de energia não polui o meio ambiente;

	 •	a	hidreletricidade	é	uma	fonte	renovável	de	energia;

	 •		depois	de	prontas,	os	gastos	com	a	manutenção	das	usinas	hidrelétricas	são	inferiores	aos	

das usinas termelétricas e termonucleares, além de não haver necessidade de queima de 

combustíveis ou de fissão atômica.

4.  As principais vantagens da expansão do consumo mundial de biocombustíveis são a redução 

na emissão de gases que provocam o aquecimento global, a substituição de combustíveis 

fósseis por fontes renováveis e a possibilidade de incentivo à agricultura familiar; entre as 

possíveis desvantagens temos o desmatamento que pode ocorrer com a expansão da área 

de cultivo e a substituição de culturas alimentares, com aumento no preço dos produtos 

consumidos pela população.

desenvolvendo habilidades

1.  O consumo de energia está diretamente associado ao padrão de consumo das sociedades. 

Nos países desenvolvidos as famílias possuem maior quantidade de aparelhos domésticos, 

veículos, condicionadores de ar, etc., e as vias públicas são melhor iluminadas, o que torna o 

consumo per capita e absoluto de energia bem superior ao dos países pobres e de muitos 

emergentes.

2.  Nesta atividade os alunos devem expressar livremente suas opiniões. Como os textos são 

consistentes na defesa de pontos de vista divergentes, é importante que defendam seu pon-

to de vista à luz dos aspectos positivos e negativos envolvidos, de forma a elaborar uma 

redação que contenha argumentos expostos de forma coerente e encadeada para embasar 

a opção escolhida.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, Matemática, 

Biologia e Física.

dialogando com outras disciplinas

1.  Em ambos os casos ocorre a transformação da energia potencial em energia cinética. No caso 

do vagão, boa parte de sua energia cinética volta a se transformar em potencial, levando-o a 

subir a rampa seguinte, e parte é convertida em energia elétrica, aproveitada para iluminação. 

Na usina hidrelétrica, a maior parte da energia cinética de deslocamento da água é converti-

da em energia cinética de rotação das pás, que depois é convertida em energia elétrica. 

2.  a) Ao ser represada, a água adquire energia potencial.

 b)  Na posição mais baixa. A energia potencial da água se converte em energia de movimento 

(cinética), que faz as pás das turbinas girarem. A energia potencial da água é maior quanto 

mais alta for a queda; portanto, a energia cinética da água aproveitável para mover as pás 

será maior na posição mais baixa.

3.  A energia não desaparece, não se perde. Ela é transformada em calor.

4.  Espera-se que o aluno perceba a produção de calor no motor do ventilador e de energia 

sonora (que é uma energia de movimento), produzida pelo atrito das pás com o ar e pelas 

partes móveis do ventilador.
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nuclear: com fissões e com fusões. São Pau-

lo: Ed. da Unesp, 2010. (Paradidáticos: novas 

tecnologias).

Destaca as vantagens, desvantagens e 

novas tecnologias da energia nuclear, 

apontando o perigo de seu uso para fins 

militares.

GOLDEMBERG, José. Energia abundante e 

limpa. In: RATTNER, Henrique (Org.). Brasil 

no limiar do sŽculo XXI. São Paulo: Fapesp/

Edusp, 2000. (Estante USP Ð Brasil 500 

anos).

Analise do consumo per capita de ener-

gia como um indicador das condições 

socioeconômicas e a importância do pla-

nejamento para que o desenvolvimento 

não esteja associado à deterioração do 

meio ambiente.

_____. Energia, meio ambiente e desen-

volvimento. São Paulo: Edusp/Cesp, 1998.

Analisa a associação entre energia e de-

senvolvimento, a questão ambiental e as 

tendências mundiais do setor.

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACK, Merlin. 

Energia e meio ambiente. 3. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009.

Analisa os aspectos físicos, econômicos 

e ambientais das diversas fontes de 

energia. O último capítulo é dedicado à 

questão energética no Brasil.

anota•›es
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5.  a)  O maior aumento proporcional ocorreu no setor de transporte, que teve um crescimento 

de cerca de seis vezes em relação ao período anterior, seguido da indústria e da agricultura, 

que aumentou aproximadamente quatro vezes.

 b)  O crescimento do setor de transporte evidencia o aumento da circulação de pessoas e 

mercadorias e, portanto, um maior consumo de petróleo, ou seja, um aumento da conver-

são de energia fóssil (química) em energia de movimento para veículos.

 f Cap’tulo 4 Ð A produ•‹o de energia no Brasil

compreendendo conteúdos

1.  A partir de 1995, com as concessões de exploração dos sistemas de transportes e energia e 

com o fim do monopólio da Petrobras na extração, transporte, refino e importação de petró-

leo, esses setores, considerados estratégicos, passaram a contar com a ação de várias empre-

sas privadas de capital nacional e estrangeiro. Diante dessa nova realidade, o Estado passou a 

atuar nesses setores com a criação das agências reguladoras, que editam normas, fiscalizam, 

aplicam sanções, resolvem disputas entre empresas e decidem sobre reclamações de consu-

midores.

2.  Para enfrentar as crises de petróleo havia a necessidade de reduzir relativamente seu uso 

na matriz energética brasileira por meio do incentivo à produção de outras fontes, além de 

aumentar a produção interna desse combustível para reduzir os níveis de importação. Nesse 

sentido, foi criado o Proálcool e assinado o acordo nuclear com a Alemanha; foram construí- 

das grandes usinas hidrelétricas (Itaipu, Tucuruí, Sobradinho, etc.) e fornecidos mais inves-

timentos à Petrobras, que se fortaleceu; foram realizadas muitas prospecções de petróleo, 

resultando em grande aumento da produção graças à descoberta de petróleo na bacia de 

Campos.

3.  A participação da termeletricidade vem aumentando em nossa matriz energética por contar 

com incentivos governamentais, após a necessidade de racionamento de energia em 2000. 

Embora o principal fator responsável pelo racionamento tenha sido a falta de investimentos, 

a partir desse ano resolveu-se reduzir a dependência brasileira na produção hidrelétrica para 

que o país fique menos susceptível às adversidades climáticas; a participação da termeletrici-

dade também tem sido ampliada em função do aumento da oferta de gás natural nas bacias 

de Campos (RJ), Santos (SP) e Urucu (AM), além das regiões beneficiadas pela instalação do 

gasoduto Brasil-Bolívia.

4.  O aumento do consumo de álcool (etanol), assim como sua mistura à gasolina (20% a 24% de 

adição), e o acréscimo de biodiesel ao óleo diesel, reduzem a emissão de poluentes atmosféri-

cos e dispensa a utilização de chumbo, o que melhora a qualidade do ar, principalmente nos 

grandes centros urbanos.

5.  Em um país com as dimensões territoriais do Brasil, as principais consequências da implan-

tação do sistema rodoviário como principal meio de transporte de cargas e passageiros fo-

ram: elevação do custo dos fretes, acompanhada de aumento do preço final das mercadorias 

transportadas; diminuição da competitividade do parque industrial e da produção agrícola; 

grandes gastos e depreciação da malha rodoviária; maior risco de acidentes nas rodovias 

congestionadas. Apenas a partir do fim do regime militar, outros setores de transporte come-

çaram a receber mais investimentos, como a malha ferroviária e hidroviária, fazendo com que 

a participação relativa das rodovias diminuísse.

desenvolvendo habilidades

a)  Energia hidráulica e derivados da cana-de-açúcar

b)  Carvão mineral e gás natural

c)  Resposta do aluno com base nos gráficos, devendo destacar o grande crescimento na partici-

pação dos derivados da cana-de-açúcar, a manutenção da importância da energia hidráulica, 

a redução na participação da lenha e dos derivados de petróleo. Interessante notar que a 

participação do gás natural (menos poluente que o petróleo) e outras fontes primárias reno-

váveis (com destaque à energia eólica) praticamente dobraram sua participação no consumo 

final entre 1999 e 2010.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Matemática, Química e Biologia.  

MARTIN, Jean-Marie. A economia mundial 

da energia. S‹o Paulo: Ed. da Unesp, 1992. 

(Prismas).

Apresenta uma vis‹o de conjunto do 

balan•o energŽtico mundial, a forma•‹o 

hist—rica de seus aspectos econ™micos e 

as perspectivas de produ•‹o, consumo, 

meio ambiente e tecnologia.

SCHMIDT, C.; CORAZZA, G.; MIRANDA, 

L. (Org.). A energia elétrica em debate. A 

experi•n cia brasileira e internacional de re-

gula•‹o. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003.

Colet‰nea de textos de diversos autores 

que mostram a estrutura do sistema elŽ-

trico em v‡rios pa’ses: Noruega, Fran•a, 

Estados Unidos, Canad‡, Argentina e 

Brasil, alŽm do Rio Grande do Sul.

TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando 

a Terra. 2. ed. S‹o Paulo: Oficina de textos, 

2009.

Analisa os aspectos geol—gicos, econ™-

micos e ambientais do uso da biomassa, 

combust’veis f—sseis, energia nuclear, 

geotŽrmica, hidreletricidade e fontes 

alternativas. (Leia trecho desse livro na 

seção Textos de apoio.)

anotações
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anota•›es

dialogando com outras disciplinas

1.  Os produtos obtidos s‹o o etanol 2G, a lignina e o g‡s hidrog•nio. Essas subst‰ncias contri-

buem para tornar a cadeia produtiva do etanol mais sustent‡vel pelo fato de utilizar res’duos 

que seriam descartados, o que contribui para a redu•‹o do uso de matŽria-prima (cana-de-

-a•œcar) para produ•‹o de combust’vel.

2.  A afirma•‹o da pesquisadora se justifica pela possibilidade de se produzir etanol como um 

subproduto da cana usada para produzir a•œcar. Assim, em vez de privilegiar a produ•‹o de 

etanol, a indœstria pode utilizar a palha e o baga•o, res’duos do processo de obten•‹o do 

a•œcar, para produ•‹o do combust’vel.

3.  A atividade enzim‡tica Ž essencial e pode ser prejudicada pela temperatura e pH do meio  

reacional. Assim, para que o processo de fermenta•‹o ocorra adequadamente, em velocida-

de adequada, se faz necess‡rio o controle dessas vari‡veis. 

4.  A leitura e interpreta•‹o das equa•›es qu’micas mostram que a queima da gasolina e do 

etanol geram g‡s carb™nico (CO
2
), g‡s respons‡vel pela intensifica•‹o do efeito estufa. A van-

tagem do etanol em rela•‹o ˆ gasolina reside no fato de ser um combust’vel renov‡vel e que 

polui menos, visto que sua queima libera menos CO
2
 em rela•‹o ˆ gasolina. O hidrog•nio, 

entre os demais combust’veis, Ž o de menor impacto, pois sua queima libera somente ‡gua.

testes e questões

Enem

1. A  3. B 5. D 7. C 9. D  

2. C  4. B 6. A 8. E  

questões de vestibulares

1.  Na regi›es costeiras, a diferen•a de press‹o atmosfŽrica entre o continente e o oceano pro-

porciona a ocorr•ncia da brisa que sopra da terra para o mar durante o dia, invertendo-se ˆ 

noite. 

2.  a)  As ilhas costeiras se localizam na plataforma continental e podem ser de origem sedimen-

tar ou cristalina; as ilhas oce‰nicas se localizam na regi‹o pel‡gica e s‹o afloramentos de 

cadeias montanhosas submersas, ou possuem origem vulc‰nica.

 b)  O petr—leo encontrado na bacia de Santos se originou em ambiente lacustre, antes da se-

para•‹o dos continentes africano e americano e, portanto, da forma•‹o do oceano Atl‰n-

tico.

3.  a) Soja, dend•, mamona, algod‹o, trigo, pinh‹o, macaœba e outros.

 b)  O Brasil tem grande potencial de expans‹o da produ•‹o agr’cola em regi›es que foram 

desmatadas e est‹o improdutivas e possui tecnologia de ponta, podendo abastecer o 

mercado interno, ampliar as exporta•›es e reduzir a emiss‹o de gases na atmosfera.

testes de vestibulares

1. D 3. D 5. D 7. E 9. B 11. V, F, V, V, F 13. D 15. A

2. E  4. D 6. B 8. E 10. B 12. D  14. E 16. C 
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 f Textos de apoio

 1   O combust’vel do futuro Ž a efici•ncia

A fome dos novos ricos 

A renda per capita de 2 bilh›es de pessoas, mais de um 
quarto da popula•‹o mundial, que hoje est‡ em torno de  
10000 dólares, triplicar‡ atŽ 2031. Composto principalmen-
te de chineses e indianos, esse contingente ter‡ o padr‹o 
de consumo de carros, geladeiras, computadores e celulares 
equivalente ao de um americano hoje. Em termos de energia, 
isso representa um enorme desafio. Pegue-se o exemplo do 
petróleo: o novo padr‹o de vida levar‡ cada asi‡tico a queimar 
catorze barris di‡rios, em lugar dos tr•s atuais. Para suprir a 
demanda energŽtica com o acrŽscimo dessa legi‹o de novos 
abastados da çsia e, em menor escala, da AmŽrica Latina, a 
produ•‹o mundial de energia ter‡ de crescer pelo menos 30% 
nos próximos dez anos. Um estudo da Cera prev• um aumen-
to de 75% na demanda mundial de energia para os próximos 
vinte anos.

O petróleo não vai acabar

J‡ anunciada em 1880, ao fim da II Guerra e novamente 
nos anos 1970, a morte do petróleo est‡ longe de se tornar  
realidade. A produ•‹o cresceu cinco vezes desde o fim dos 
anos 1950 e continua a aumentar. As reservas atuais s‹o es-
timadas em 5 trilh›es de barris. Para se ter uma ideia do que 
isso significa, extraiu-se 1 trilh‹o de barris desde o início da 
indœstria petrolífera, no sŽculo XIX. Novas tecnologias n‹o 
apenas permitiram a explora•‹o de jazidas j‡ dadas como es-
gotadas. TambŽm tornaram economicamente vi‡vel o apro-
veitamento de reservas cuja explora•‹o antes era considera-
da cara demais para valer a pena. O crescimento do setor de 
extra•‹o de óleo em ‡guas profundas Ž um exemplo. Desde 
2000, a produ•‹o no fundo dos oceanos subiu de 1,5 milh‹o 
de barris di‡rios para os atuais 5 milh›es. Nem o acidente com 

a plataforma Deepwater Horizon no ano passado, no golfo do 
MŽxico, abalou o entusiasmo com esse tipo de explora•‹o. A 
maior preocupa•‹o n‹o deve ser com o esgotamento das re-
servas petrolíferas, mas com o aumento da demanda. Neste 
ritmo de crescimento, o petróleo n‹o vai dar conta de abaste-
cer o mundo sozinho.

O tropeço da esperança nuclear

O terremoto que atingiu o Jap‹o, provocando vazamentos 
e inc•ndios na usina de Fukushima, teve efeito devastador no 
renascimento da indœstria nuclear. Fukushima foi o pior inci-
dente no setor desde a explos‹o de Chernobyl, na Ucr‰nia, um 
quarto de sŽculo atr‡s, e esmaeceu a esperan•a depositada 
nessa fonte energŽtica. Na crise do petróleo de 1973, a ener-
gia nuclear representava 1% da matriz energŽtica mundial. 
Atualmente, responde por 5,8%. AtŽ o incidente no Jap‹o, a 
estimativa era que o porcentual ultrapassaria rapidamente os 
dois dígitos. Mas j‡ n‹o ser‡ assim. Isso n‹o significa, contudo, 
que a energia produzida pela fiss‹o dos ‡tomos ser‡ abando-
nada ou que a maioria das usinas acabar‡ desativada. Os 58 
reatores em opera•‹o s‹o respons‡veis por 80% da energia 
consumida na Fran•a, por exemplo Ð e isso n‹o vai mudar de 
uma hora para a outra. O problema Ž o aumento do receio 
em rela•‹o a acidentes. Isso cria um freio ˆ dissemina•‹o da 
tecnologia para países que poderiam se beneficiar dela. H‡ 
tambŽm uma preocupa•‹o política. Construir novos reatores 
significa ampliar o acesso ao material e ˆ tecnologia nuclear. 
ƒ grande o risco de que esse conhecimento caia em m‹os er-
radas.

PLANETA SUSTENTçVEL. Disponível em: <http://planetasustentavel.
abril.com.br/noticia/energia/daniel-yergin-combustivel-futuro-eficien-

cia-655587.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2013.

 2   Combust’veis e meio ambiente: origem dos conflitos

E os combustíveis renováveis?

A queima de biomassa renov‡vel, como lenha, carv‹o ve-
getal, ‡lcool ou atŽ excremento seco de vacas ou cavalos, usa-
do em extensas regi›es muito frias da çsia para aquecimento 
das casas, produz mais ou menos os mesmos subprodutos 
que a queima de combustíveis fósseis, porŽm em propor•›es 
diferentes. De modo geral, h‡ muito menos enxofre, gerando 
menos óxidos de enxofre; a queima do ‡lcool, em lugar da ga-
solina, comprovadamente gera menos monóxido de carbono, 
embora a queima de carv‹o vegetal, em combust‹o lenta, 
possa produzir grande quantidade desse g‡s tóxico.

[...]

Pois bem: a queima do ‡lcool nos automóveis produz al-
deídos em maior quantidade que a queima de gasolina. Essa 
quest‹o foi exaustivamente pesquisada por entidades de 
pesquisa brasileiras Ð como a Cetesb (Companhia de Tecno-
logia de Saneamento Ambiental) Ð as quais, juntamente com 
as indœstrias locais, desenvolveram toda uma tecnologia ori-
ginal para o projeto e execu•‹o de biotores a ‡lcool de alto 
rendimento e baixa polui•‹o. Em princípio, uma combust‹o 
mais completa deve queimar tambŽm os aldeídos e o restante 
Ž eliminado por meio da instala•‹o de catalisadores nos tu-

bos de escapamento. O domínio completo dessa tecnologia 
Ð œnica em todo o mundo Ð permitiu a fabrica•‹o de carros 
de baixo consumo, alta durabilidade (um dos inconvenientes 
superados do uso do ‡lcool Ž sua alta corrosividade) e poder 
poluidor muito menor que os dos carros ˆ gasolina. 

[...]

A reciclagem do gás carbônico

A grande vantagem do uso de biomassa renov‡vel como 
combustível, no entanto, est‡ na possibilidade de reciclar o 
g‡s carb™nico que se desprende na combust‹o, n‹o permitin-
do que este se acumule na atmosfera. Durante o crescimento 
das imensas planta•›es de cana, gigantescas quantidades de 
g‡s carb™nico s‹o absorvidas para formar as matŽrias org‰-
nicas que ser‹o transformadas em combustível. Essas quanti-
dades s‹o, em princípio, exatamente iguais ˆs que se formam 
na produ•‹o e queima do ‡lcool, assim como da queima do 
baga•o e folhas no campo e nas usinas. Do mesmo modo, a 
quantidade de g‡s carb™nico consumido no crescimento de 
uma planta•‹o de eucalipto ou de qualquer planta nativa uti-
lizada como combustível Ž igual ˆ gerada na sua queima.

BRANCO, Samuel Murgel. Energia e meio ambiente. S‹o Paulo: Moderna, 
2004. p. 96-98.
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 3   Petr—leo e g‡s

O petróleo é um líquido oleoso, normalmente com densi-
dade menor que a da água. Sua cor varia desde o incolor até o 
preto, passando por verde e marrom.

Existem diversas teorias para explicar a origem do petró-
leo. A mais aceita atualmente é de sua origem orgânica, ou 
seja, tanto o petróleo como o gás natural são combustíveis 
fósseis, a exemplo do carvão. Sua origem se dá a partir de ma-
téria orgânica (principalmente algas) soterrada com sedimen-
tos lacustres ou marinhos.

Os ambientes que impedem a oxidação da matéria orgâ-
nica são aqueles de rápida sedimentação (e.g. plataformas 
rasas) ou de teor de oxigênio restrito (como o fundo oceâ-
nico). Em ambos os casos o ambiente anaeróbico permite o 
aprisionamento de matéria orgânica não oxidada. À seme-
lhança dos processos que transformam restos vegetais em 
carvão mineral, vistos anteriormente, a matéria orgânica vai 
se transformando, com a perda dos componentes voláteis e 
concentração de carbono até sua completa modificação para 
hidrocarbonetos. A grande diferença entre a formação do car-
vão mineral e dos hidrocarbonetos é a matéria-prima, ou seja, 
principalmente material lenhoso para o carvão e algas para os 
hidrocarbonetos, o que é definido justamente pelo ambiente 
de sedimentação. Normalmente, o petróleo e o gás coexistem, 
porém, dependendo das condições de pressão e temperatura, 
haverá maior quantidade de um ou de outro.

[...]

A ÒindœstriaÓ de hidrocarbonetos

A prospecção de hidrocarbonetos envolve as fases co-
muns de prospecção mineral, ou seja, o mapeamento geoló-
gico e geofísico da área, por meio de levantamentos aéreos 
e terrestres, o processamento desses dados e sua posterior 
interpretação. Paralelamente são perfurados alguns poços 
exploratórios para que os dados de mapeamento sejam cor-
relacionados com a estratigrafia da região. Dos poços explo-

ratórios são extraídos testemunhos, submetidos a análises 
geoquímicas e paleontológicas que indicarão a possibilidade 
de existência de hidrocarbonetos na região. A partir do con-
junto de dados adquiridos nessa fase, é elaborado um mo-
delo geológico-estratigráfico estrutural da bacia, que servirá 
de base para a locação de levantamentos de maior detalhe 
com vistas à definição de possíveis armadilhas portadoras de 
hidrocarbonetos. Uma vez identificada uma armadilha em 
potencial (principalmente por meio de métodos geofísicos), é 
efetuada uma sondagem mecânica (perfuração) que irá com-
provar a existência ou não do hidrocarboneto. Se encontrado, 
é iniciada a delimitação da reserva, quando diversos furos de 
sondagem são efetuados visando à definição do volume de 
hidrocarboneto contido. A fase seguinte é chamada de desen-
volvimento, quando é montada a infraestrutura para a explo-
ração comercial (produção) do hidrocarboneto.

[...]

Na moderna indústria de hidrocarbonetos, em todas as 
fases de exploração (ou prospecção) e produção, os diversos 
profissionais (geólogos, geofísicos, engenheiros, químicos, 
físicos e matemáticos) trabalham em conjunto, de forma a 
haver uma perfeita integração dos dados gerados por meio 
de cada técnica específica. Essa atitude leva a um desenvolvi-
mento de técnicas indiretas de mapeamento e monitoramen-
to, destacando-se, entre elas, a sísmica de reflexão, capaz de 
gerar imagens de grande fidelidade e correlação com a estra-
tigrafia da área.

Uma vez trazido à superfície, o petróleo é transportado à 
refinaria para a separação de seus diversos constituintes, pro-
duzindo desde os combustíveis de uso consagrado, tais como 
gasolina, óleo diesel, óleo combustível, querosene, GLP (gás 
liquefeito de petróleo), até asfalto e outros produtos. Já o gás 
natural, após um beneficiamento muito simples, é utilizado 
diretamente como combustível.

TAIOLI, Fábio. Recursos energéticos. In: TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.) Deci-

frando a Terra. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 495-497.

 4   As vantagens da energia renov‡vel

As vantagens da energia renovável foram bem delimita-
das pelo Brasil em sua proposta apresentada na Rio+10. Na 
proposta, foi explicado que as novas fontes renováveis de 
energia – como biomassa, pequenas hidroelétricas, eólica e 
energia solar, incluindo a fotovoltaica – oferecem inúmeras 
vantagens:

• aumentam a diversidade da oferta de energia;

• asseguram a sustentabilidade da geração de energia a 
longo prazo;

• reduzem as emissões atmosféricas de poluentes;

• criam novas oportunidades de empregos nas regiões 
rurais, oferecendo oportunidades para fabricação local de tec-
nologia de energia;

• fortalecem a garantia de fornecimento porque, diferen-
temente do setor dependente de combustíveis fósseis, não 
requerem importação.

Além de solucionar grandes problemas ambientais, como 
o efeito estufa, as novas [fontes] renováveis ajudam a comba-
ter a pobreza. Como a própria delegação brasileira em Joanes-
burgo afirmou, as fontes renováveis de energia:

• podem aumentar o acesso à água potável proveniente de 
poços. Água limpa e alimentação cozida reduzem a fome (95% 
dos alimentos precisam ser cozidos antes de serem ingeridos);

• reduzem o tempo que mulheres e crianças gastam nas 
atividades básicas de sobrevivência (buscando toras, cole-
tando água, cozinhando). Energia em casa facilita o acesso à 
educação, aumenta a segurança e permite o uso de mídia e 
comunicação na escola;

• diminuem o desmatamento.

O poder das energias renov‡veis

O poder do vento

O vento existente nos seis continentes do planeta é sufi-
ciente para suprir o consumo mundial de energia em mais de 
quatro vezes o nível atual de consumo. A energia eólica já é 
uma história de sucesso e gera eletricidade para milhões de 
pessoas, empregos para dezenas de milhares de seres huma-
nos e bilhões de dólares de lucro.

• Na China, a capacidade de geração de energia através do 

vento dobrou em 2002.
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• Desde o início dos anos 70, o governo dinamarquês apoia 

o desenvolvimento e a implementa•‹o de uma forte indœstria 
de energia e—lica, especialmente atravŽs de abatimentos em 
impostos e investimentos pœblicos. Na Dinamarca, existem 
mais pessoas trabalhando na indœstria de energia e—lica do 
que na pesca.

• Na Mongólia, geradores portáteis de energia eólica são 

bastante usados por povos n™mades em l‰mpadas, r‡dios e 
outros aparelhos elŽtricos.

O poder do sol

A luz solar que ilumina a Terra a cada hora Ž suficiente para 
suprir as necessidades humanas por um ano inteiro. H‡ muitas 
maneiras de utilizar esta fonte de energia:

• coletores solares térmicos, que podem aquecer a água 

e o ar para casas e instala•›es industriais; ou energia solar fo-
tovoltaica (PV Ð cŽlula fotovoltaica), que gera eletricidade di-
retamente a partir da luz do sol. Simples, confi‡vel, segura, e 
silenciosa, Ž uma eletricidade livre de qualquer polui•‹o;

• países em desenvolvimento instalaram mais de um mi-
lh‹o de sistemas domŽsticos de energia solar;

• existem aproximadamente 150 mil sistemas domésticos 

de energia solar no Qu•nia, mais de 100 mil na China, 60 mil 
na IndonŽsia e mais de 300 mil lanternas solares na êndia.

[...]

O poder das pequenas hidroelŽtricas

Os projetos de usinas hidroelŽtricas de pequena escala 
usam o fluxo natural das ‡guas dos rios para gerar eletricida-
de. Unidades hidroelŽtricas familiares contam com pequenas 
turbinas que usam o fluxo da ‡gua para gerar eletricidade 
para casas.

• Mais de 100 mil famílias no Vietnã usam pequenas turbi-
nas de ‡gua para gerar eletricidade.

• Mais de 45 mil pequenos projetos de pequenas hidroe-
lŽtricas est‹o sendo usados na China, gerando energia para 
mais de 50 milh›es de pessoas.

GREENPEACE. O poder das energias renov‡veis. Dispon’vel em: <www.
greenpeace.org/brasil/energia/o-poder-das-energias-renovaveis>.  

Acesso em: 11 jan. 2010.

 5   PIB e consumo de energia – uma nova relação

A rela•‹o entre o PIB dos pa’ses e seu consumo de energia 
vem sofrendo uma profunda transforma•‹o, desde a dŽcada 
de [19]70, quando da primeira grande crise do petr—leo, e 
mais notadamente a partir da dŽcada de 90, embora neste pe-
r’odo mais recente, por outros motivos, alŽm dos apenas eco-
n™micos, o que se notava antes, de maneira resumida, era que, 
quanto maior o PIB Ð ou seja, quanto mais desenvolvido o pa’s 
Ð maior tambŽm era o seu consumo de interno de energia.

Tal fato Ž facilmente compreendido quando lembramos 
que um PIB elevado significa um mercado suficientemente 
forte para garantir um consumo igualmente forte e um setor 
industrial capaz de, por seu lado, garantir a transforma•‹o de 
bens prim‡rios em bens de consumo, num c’rculo virtuoso 
que leva a mais crescimento econ™mico e a um PIB crescente.

Os pa’ses hoje considerados como desenvolvidos sem-
pre tiveram uma indœstria notadamente forte, e dentro da 
indœstria, o setor siderœrgico sempre mereceu destaque, por 
sua evidente import‰ncia enquanto fornecedor do que pode-
r’amos classificar como insumos de base para o desenvolvi- 
mento.

E por ser o setor siderœrgico um grande consumidor de 
energia, a rela•‹o entre PIB e consumo energŽtico dos pa’ses, 
desde o in’cio de seus processos de industrializa•‹o, sempre 
foi bastante evidente. De forma simplificada, tratava-se da 
simples equa•‹o de quanto maior o consumo de energia do 
pa’s, maior o seu PIB.

Esta rela•‹o, contudo, tornou-se hoje muito mais comple-
xa. Embora a rela•‹o entre consumo energŽtico e PIB nos pa’-
ses desenvolvidos continue mantendo o mesmo perfil, o fato 
Ž que os pa’ses mais industrializados do mundo v•m lutando 
para reduzir o seu consumo interno de energia (e efetivamen-
te o est‹o fazendo), sem que, no entanto, isso signifique que 
sua riqueza interna esteja em queda ou que seu n’vel de in-
dustrializa•‹o esteja regredindo.

Trata-se de um efeito direto dos problemas do petr—leo 
Ð a grande fonte prim‡ria mundial de energia Ð que se evi-
denciam cada vez mais. N‹o apenas a escassez (e no futuro, o 

esgotamento total das reservas planet‡rias), mas tambŽm os 
problemas geopol’ticos e ambientais, levaram os pa’ses mais 
desenvolvidos a procurar novos processos de produ•‹o que 
permitissem otimizar seus resultados (mantendo a capacida-
de produtiva, mas gastando menos energia).

Os nœmeros demonstram essas conclus›es claramente. A 
intensidade energŽtica mundial, ou seja, a rela•‹o entre de-
manda de energia e PIB, tende a decrescer, segundo estudos 
feitos pelo Departamento de Energia dos EUA, no per’odo 
1970-2020, em 0,95%, para um crescimento tambŽm mundial 
do PIB da ordem de 3,2% ao ano. O esfor•o maior para esta 
redu•‹o global vem justamente dos pa’ses mais desenvolvi-
dos (a proje•‹o Ž de uma queda de 2,85% ao ano para um 
crescimento anual do PIB de 2,7%). Nos pa’ses em desenvolvi-
mento, o percentual estimado Ž bem menor, de 1,15% ao ano, 
para um crescimento anual do PIB de cerca de 5%.

Os motivos para essas diferen•as s‹o tambŽm bastante 
claros. Enquanto os pa’ses desenvolvidos possuem meios de 
buscar a otimiza•‹o de processos produtivos (e, mais impor-
tante, j‡ t•m uma estrutura produtiva bastante ampla), os pa’- 
ses em desenvolvimento necessitam continuar seu proces-
so de crescimento Ð o que requer amplia•›es constantes na 
estrutura e uso crescente de energia. De fato, os pa’ses em 
desenvolvimento s— n‹o desequilibrar‹o a balan•a para o 
lado do crescimento do consumo mundial de energia por 
for•a de poderem dispor, embora indiretamente e n‹o em 
todos os setores produtivos, de alguns dos processos de uso 
racional de energia, criados pelos pa’ses desenvolvidos. Isso 
permitir‡ aos primeiros manter suas taxas de crescimento do 
PIB sem que seja necess‡ria uma demanda mais significativa 
de energia.

Quanto ˆs fontes de energia, as proje•›es mostram, 
atŽ 2020, que o petr—leo ainda ser‡ a principal, como hoje, 
embora perdendo lentamente espa•o para outras alterna-
tivas, especialmente para o g‡s natural e o carv‹o mineral 
e, em menor escala, para a energia nuclear. As expectati-
vas s‹o de que, a mŽdio prazo, o uso do carv‹o mineral se 
intensifique, por ser a alternativa economicamente mais 
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viável de substituição ao petróleo (fatores como explora-
ção e principalmente transporte apontam nesta direção). 
Embora o gás natural seja muito menos poluente, ainda há 
problemas logísticos importantes a serem resolvidos, dado 
que o seu transporte das áreas de extração até os mercados 
consumidores ainda exige gastos muito elevados. Prova-
velmente, no futuro, este problema será contornado – mas, 
de imediato, o carvão mineral desponta como o principal 
substituto do petróleo.

Brasil

No caso brasileiro, os estudos apontam uma redução anual  
de 1,59% na intensidade energética, não obstante um cresci-
mento do PIB da ordem de 5% ao ano. Há que se considerar, 
contudo, algumas particularidades.

O país tem 41% da sua oferta interna de energia oriunda 
de fontes renováveis, contra apenas 14% no mundo e meros 
6% nos países industrializados. Este perfil resulta numa de-
pendência significativamente menor da energia importada, 
ao mesmo tempo em que garante a possibilidade de amplia-
ção da oferta interna (o caso do álcool combustível é exem-
plar nesse aspecto, já que é perfeitamente possível aumentar 

significativamente sua produção interna e já que a tecnologia 
para seu uso está em estágios muito adiantados).

Embora haja limitações sensíveis no caso da energia elé-
trica oriunda das hidrelétricas, o uso do gás natural vem se in-
tensificando de maneira notável nos últimos anos. Também é 
importante notar que no Brasil, é a indústria a maior consumi-
dora de energia elétrica (ela responde por pouco mais de 46% 
do consumo), seguida pelo setor residencial (em torno de 
22%). O consumo de derivados de petróleo é liderado pelos 
transportes (48,5%) seguido de longe pela indústria (14,4%). 
É um quadro que tem diferenças importantes com relação à 
maioria dos países industrializados, e cujas bases são princi-
palmente climáticas: em países de inverno muito rigoroso, o 
uso de derivados de petróleo para gerar calor nas residências 
é significativamente maior do que no Brasil. Isso significa uma 
dependência muito menor do petróleo; e mesmo no setor de 
transportes, há alternativas como o álcool combustível e, mais 
recentemente, o biodiesel, que permitem – ou permitirão – a 
manutenção do crescimento interno.

COMCIÊNCIA. PIB e consumo de energia – uma nova relação. Disponível 
em: <www.comciencia.br/reportagens/2004/12/03.shtml>. Acesso em: 

14 mar. 2013.

anotações
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Os alunos devem analisar dados populacionais brasileiros e mundiais, 
tais como demografia, direitos humanos, analfabetismo, fluxos migra-
t—rios, miscigena•‹o, distribui•‹o da renda, ’ndice de desenvolvimento 

humano, crescimento econ™mico e desenvolvimento social. ƒ importante destacar a rela•‹o 
entre a distribui•‹o ou concentra•‹o da renda nacional e os indicadores sociais, comparando a 
realidade dos pa’ses desenvolvidos com os pa’ses em desenvolvimento.

Solicite aos alunos que, em grupos ou individualmente, leiam o texto 
O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro (1922-1997), na p‡gina 140 do li-
vro. Ap—s um debate, pe•a que eles produzam um texto descrevendo 
quais eram, segundo o antrop—logo, as tr•s categorias de povos pre-

sentes no continente americano ap—s a chegada dos europeus. Oriente-os a fazer uma pesquisa 
em livros e na internet, procurando exemplos de manifesta•›es culturais, costumes e modos 
desses povos.

De acordo com o antrop—logo Darcy Ribeiro, com a chegada dos europeus ˆ AmŽrica, pas-
saram a existir tr•s categorias de povos no continente: os povos-testemunho, astecas, maias, 
incas, tupis, bororos, ianom‰mis e outras diversas etnias de ind’genas que aqui estavam des-
de o per’odo prŽ-colombiano; os povos transplantados, imigrantes que, uma vez instalados, 
mantiveram os costumes dos pa’ses de origem (Ž o caso dos imigrantes que constru’ram 
algumas col™nias no Sul do Brasil e dos que se fixaram na Argentina e no Uruguai); e os povos 
novos (o brasileiro, por exemplo), que se formaram pela influ•ncia cultural e miscigena•‹o de 
v‡rias etnias.

 ■ Com Hist—ria e Sociologia, pode-se aprofundar o estudo das 
sociedades ind’genas que ocupavam n‹o s— o atual territ—rio 
brasileiro, mas o americano em geral. ƒ importante destacar a 
diversidade cultural dos ind’genas, as suas no•›es de espa•o, 

lugar e territ—rio, sua condi•‹o atual de vida dentro das reservas delimitadas e protegidas, as 
agress›es que sofrem, etc.

 ■ Com Biologia, pode-se fazer um trabalho sobre mortalidade infantil (efeitos biol—gicos da 
subnutri•‹o materna e infantil, principais doen•as, import‰ncia da amamenta•‹o) e planeja-
mento familiar Ð cujo tema transversal Ž orienta•‹o sexual.

 ■ Com Matem‡tica, podem ser debatidas quest›es como infla•‹o e sistema tribut‡rio: porcen-
tagens, juros simples e compostos, crescimento exponencial das perdas.

Questão-tema: Qual o papel da imigra•‹o estrangeira e das mi-
gra•›es na ocupa•‹o do territ—rio e na forma•‹o da popula•‹o 
brasileira?

Disciplinas: Geografia, Hist—ria e L’ngua Portuguesa.

Tempo de duração: Um m•s (uma aula por semana, por disciplina).

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa de materiais (cartogr‡ficos, estat’sticos, livros, jornais, revistas, internet).
 ■ em grupo: troca de materiais pesquisados individualmente e produ•‹o da s’ntese.

Forma final do trabalho: texto dissertativo ou painel-s’ntese.

Enfoques do trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investiga•‹o sobre a import‰ncia da imigra•‹o e da migra•‹o para a ocupa•‹o do 
territ—rio, o enriquecimento e a forma•‹o da pluralidade cultural; an‡lise das condi•›es de 
vida dos migrantes em seu lugar de origem e nas regi›es para as quais se dirigem.

 ■ Hist—ria: pesquisa e sele•‹o de exemplos dos principais per’odos e correntes imigrat—rias para 
o Brasil, juntamente com os fatores de repuls‹o e atra•‹o populacionais; pesquisa sobre o 
destino dos ex-cativos, rurais e urbanos, ap—s a aboli•‹o da escravatura: Quais eram as opor-
tunidades de vida e trabalho? Essas condi•›es proporcionaram melhoria em seu padr‹o de 

Professor 
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vida? O que mudou nos grandes centros urbanos, principalmente no Rio de Janeiro (que era 

a capital federal), com a abolição? Quais eram as condições de vida dos imigrantes livres que 

chegavam ao país nesse mesmo período?

 ■ L’ngua Portuguesa: leitura de textos, construção de argumentação e produção do texto  

dissertativo.

Etapas do trabalho:

 ■ 1. Pesquisar, ler, analisar e interpretar textos, gráficos, tabelas e mapas.

 ■ 2.  Comparar as condições de trabalho oferecidas aos imigrantes em diferentes regiões e perío- 

dos históricos.

 ■ 3. Relacionar os fenômenos de imigração e migração à ocupação do território brasileiro.

 ■ 4. Sistematizar as informações de modo a responder satisfatoriamente a questão-tema.

 ■ 5. Escolher uma forma de apresentação da síntese e executá-la.

Questão-tema: O espaço geográfico é uma construção histórica?

Disciplinas: Geografia, Arte, História e Língua Portuguesa.

 Tempo de duração: Oito semanas (uma aula por semana, por dis-

ciplina).

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa em livros, jornais e revistas, seleção de mapas e fotos relacionados ao 

tema, confecção de croquis e de desenhos das mudanças ocorridas ao longo da História no 

município onde moram. Se possível, entrevista com algum arquiteto da cidade ou com a pre-

feitura e coleta de mapas e plantas antigos do município.

 ■ grupo: troca do material pesquisado, mapeamento das mudanças verificadas nas diferentes 

áreas do município, produção de painel-síntese e relatório de observação.

Forma final do trabalho: painel-síntese composto de material iconográfico, relatório de ob-

servação e mapa de localização e identificação das mudanças mais significativas.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e reconhecimento da relação entre acúmulo e substituição de formas 

e funções na paisagem; mapeamento dos elementos selecionados.

 ■ Arte: leitura de imagens (fotos, desenhos, etc.), produção de material iconográfico que ajude 

a entender as mudanças.

 ■ Hist—ria: pesquisa, leitura de artigos de revistas e jornais, produção de relatório descritivo da 

pesquisa de campo.

 ■ L’ngua Portuguesa: leitura de textos, construção de argumentação e produção do texto  

dissertativo.

Etapas do trabalho:

1. Elaborar croquis de partes distintas do município, identificando os elementos seleciona-

dos na paisagem (construções, vias públicas, etc.).

2. Realizar pesquisa de campo para coletar dados sobre os diferentes elementos seleciona-

dos. Por exemplo, informações sobre o zoneamento do município (áreas estritamente residen-

ciais, comerciais, industriais, mistas, etc.). Se possível, mostrar alterações ocorridas ao longo da 

História.

3. Mapear os resultados da pesquisa e produzir relatório que sintetize os principais fatores 

que promoveram as mudanças.

4. Sistematizar os dados coletados e registrados a partir da questão-tema.

5. Apresentar o relatório-síntese, expor o material cartográfico e as fotos obtidas.

sugestões bibliográficas

ABREU, Alzira Alves de (Org.). Caminhos da 
cidadania. Rio de Janeiro: FVG, 2009.

Reuni‹o de artigos de v‡rios especialis-
tas que analisam a Constitui•‹o, o Esta-
do, a federa•‹o, os sindicatos, os partidos 
pol’ticos e outros agentes e institui•›es 
que participam da constru•‹o da cida-
dania. (Leia trecho desse livro na seção 
Textos de apoio.)

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os 
índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. (Cole•‹o FVG de bolso. SŽrie 
Hist—rica).

Aborda a presen•a dos ind’genas na 
AmŽrica portuguesa, as guerras que 
travaram entre as v‡rias na•›es e contra 
os invasores, a pol’tica indigenista de 
Pombal e outras. 

ANDRADE, Manuel Correia de. A questão do 
território no Brasil. S‹o Paulo: Hucitec; Recife: 
Ipespe, 1995.

Analisa a ocupa•‹o do territ—rio brasilei-
ro a partir do sŽculo XVI, os movimentos 
separatistas, o pensamento de JosuŽ de 
Castro e as regi›es Norte e Nordeste na 
obra do ge—grafo Orlando Valverde.

BECKER, Olga Maria Schild. Mobilidade 
espacial da popula•‹o: conceitos, tipologia, 
contextos. In: CASTRO, In‡ Elias de; GOMES, 
Paulo CŽsar da Costa; CORRæA, Roberto Lo-
bato (Org.). Explorações geográficas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

Artigo que analisa a mobilidade da 
popula•‹o em seu contexto hist—rico, 
econ™mico e pol’tico.

BERQUî, Elza. Evolu•‹o demogr‡fica. In: 
SACHS, Ignacy; WILHEIN, Jorge; PINHEIRO, 
Paulo SŽrgio (Org.). Brasil: um sŽculo de 
transforma•›es. S‹o Paulo: Companhia das 
Letras, 2001. (Leia trecho desse livro na seção 
Textos de apoio.)

BORGES, Edson; MEDEIROS, Carlos A.; 
ADESKY, Jacques. Racismo, preconceito e 
intoler‰ncia. S‹o Paulo: Atual, 2009. (Espa•o 
e debate).

Analisa os aspectos culturais do racismo 
e da discrimina•‹o, o antissemitismo a 
import‰ncia das a•›es afirmativas para 
a promo•‹o da igualdade. 

CARVALHO, Rui Moreira de. Compreender 
çfrica. Teorias e pr‡ticas de gest‹o. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005.

Apresenta a perspectiva hist—rica do con-
tinente desde a fase prŽ-colonial aos dias 
atuais, seus aspectos culturais e econ™-
micos, a internacionaliza•‹o, a economia 
rural e a responsabilidade social.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.  
3. ed. S‹o Paulo: Paz e Terra, 1999. (A Era da 
Informa•‹o: Economia, Sociedade e Cultura, 1).

Atente ao item 4: ÒA transforma•‹o do 
trabalho e do mercado de trabalho: 
trabalhadores ativos na rede, desem-
pregados e trabalhadores com jornada 
flex’velÓ, nas p‡ginas 223-304.
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comEntários E rEspostas das atividadEs

 f Cap’tulo 5 Ð Caracter’sticas e crescimento da popula•‹o mundial

compreendendo conteúdos

1.  População é o conjunto de pessoas que residem num determinado território, que pode ser 

uma cidade, um estado, um país ou mesmo o planeta como um todo. Já o povo é constituído 

pelos habitantes de um território nacional que têm direitos e deveres de cidadania. Etnia é 

o conjunto de indivíduos que possuem a mesma história (memória, tradições, costumes) e 

estão inseridos em um mesmo padrão cultural, independentemente da base territorial em 

que se acham instalados. Etnia é sinônimo de nação e povo, como conceitos antropológicos.

2.  Os indicadores demográficos (taxas de natalidade e de mortalidade, expectativa de vida, ren-

da per capita, entre outros) são uma média aritmética e, em países pobres, os contrastes e 

desigualdades sociais são enormes. Para o cidadão desse grupo de países não interessa a ex-

pectativa média de vida da população, mas sim a expectativa de vida em sua faixa de renda.

3.  O crescimento populacional possui duas variáveis: crescimento vegetativo ou natural e taxa 

de migração.

4.  Com a urbanização, ocorre uma grande alteração no comportamento social, que explica a 

queda nos índices de natalidade: maior custo de criação dos filhos, acesso a métodos an-

ticoncepcionais, trabalho feminino extradomiciliar, prática do aborto, etc. O processo de 

urbanização promove também o decréscimo das taxas de mortalidade, à medida que, nas 

cidades, o acesso ao saneamento básico (abastecimento de água, rede de esgotos), bem 

como à medicina preventiva e curativa (médicos, hospitais, postos de saúde, programas de 

vacinação), é oferecido à maioria da população.

5.  a)  Segundo a teoria malthusiana a população cresceria em progressão geométrica e a produ-

ção de alimentos, em progressão aritmética, o que com o tempo ocasionaria a fome caso 

não fossem tomadas medidas para reduzir as taxas de natalidade. A teoria neomalthusiana 

prega que as elevadas taxas de natalidade dos países pobres comprometem o desenvolvi-

mento das atividades econômicas e aumentam a pobreza, o que justifica a implantação de 

uma política de controle da natalidade.

 b)  A teoria populacional reformista foi elaborada após a Segunda Guerra, durante a criação 

da ONU, por representantes dos países em desenvolvimento, em resposta à teoria neo-

malthusiana. Em síntese, ela defende a ideia de que as elevadas taxas de natalidade dos 

países pobres são consequência, e não causa, da miséria que assola a população. Para 

que ocorra uma queda desses índices, há a necessidade de melhorar a qualidade de vida 

e investir recursos nos setores sociais (saúde, educação, habitação, transportes coletivos, 

alimentação e lazer), levando a um controle espontâneo das taxas de natalidade, à medida 

que aumenta o grau de informação e conscientização dos cidadãos.

desenvolvendo habilidades

1.  Nesta atividade os alunos podem destacar, entre outros exemplos, que a Europa ocidental, o 

nordeste dos Estados Unidos e o sul e sudeste asiático apresentam elevada densidade demo-

gráfica, mas condições muito diferentes na qualidade de vida população, renda, educação e 

outros indicadores socioeconômicos.

2.  a)  Segundo o texto, o termo cultura refere-se aos padrões herdados de significados comparti-

lhados e de entendimentos comuns que influenciam o modo como as pessoas regem suas 

vidas. A cultura oferece uma lente por meio da qual podemos interpretar a sociedade em 

que estamos inseridos.

 b)  As culturas são dinâmicas porque as pessoas estão em constante movimento quanto às 

opções de vida e comportamento. Por exemplo, ao longo do tempo as sociedades sofrem 

mudanças em relação às artes, formas de alimentação e vestimenta, alterações tecnológi-

cas, etc.

 c)  Resposta do aluno sob orientação do professor. Espera-se que os alunos indiquem que na so-

ciedade as desigualdades geram conflitos de interesses e reivindicação de direitos iguais por 

parte dos grupos que sofrem discriminação. Homens e mulheres, por exemplo, são diferentes 

em termos de gênero, mas iguais quanto aos direitos sociais e de cidadania. Ou deveriam ser. 

_____. O poder da identidade. 2. ed. S‹o 

Paulo: Paz e Terra, 1999. (A Era da Informa-

•‹o: Economia, Sociedade e Cultura, v. 2).

Analisa alguns problemas suscitados 

pelo advento da era informacional e da 

globaliza•‹o, como, por exemplo, a de-

sagrega•‹o Žtnica, os fundamentalismos 

e os movimentos de resist•ncia.

COSTA, Wanderley Messias da. Geografia pol’-

tica e geopol’tica: discursos sobre o territ—rio e 

o poder. S‹o Paulo: Hucitec/Edusp, 1997.

O autor faz uma reconstitui•‹o das teo-

rias da Geografia pol’tica e da geopol’tica 

e de seus discursos ao longo da Hist—ria. 

Como suporte para este tema, atente 

para o cap’tulo VII, ÒTemas e problemas 

da Geografia pol’tica contempor‰neaÓ.

CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). Hist—ria 

dos ’ndios no Brasil. 2. ed. S‹o Paulo: Com-

panhia das Letras/Secretaria Municipal de 

Cultura/Fapesp, 1998.

Colet‰nea de artigos sobre a hist—ria e a 

pol’tica ind’genas. Na introdu•‹o, a organi-

zadora faz uma interessante an‡lise, consi-

derando a popula•‹o ind’gena um agente 

hist—rico, rompendo com a vis‹o tradicio-

nal de que eles foram agentes passivos dos 

eventos protagonizados pelos europeus.

DUPAS, Gilberto. Economia global e exclus‹o 

social: pobreza, emprego, estado e o futuro 

do capitalismo. S‹o Paulo: Paz e Terra, 2000.

Analisa o capitalismo global e suas rela-

•›es com a exclus‹o social, mudan•as no 

mundo do trabalho e o papel do Estado.

FRY, Peter et al. (Org.). Divis›es perigosas: 

pol’ticas raciais no Brasil contempor‰neo. 

Rio de Janeiro: Civiliza•‹o Brasileira, 2007.

Colet‰nea de 46 artigos de 38 profissio-

nais de diversas ‡reas Ð antrop—logos, 

soci—logos, economistas, ge—grafos, his-

toriadores, mŽdicos, advogados, etc., al-

guns dos quais militantes do movimento 

negro Ð discutindo a quest‹o racial no 

Brasil e criticando as pol’ticas pœblicas 

baseadas no critŽrio de Òra•aÓ.

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Art-

med, 2005.

O autor apresenta de forma clara e di-

d‡tica os grandes temas da Sociologia: 

cultura e sociedade, g•nero, fam’lias, 

crime, ra•a, migra•‹o, pobreza, religi‹o 

e outros. (Leia trecho desse livro na se•‹o 

Textos de apoio.)

anota•›es
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Historicamente as mulheres t•m muitos de seus direitos desrespeitados e por isso v•m lutando 

por igualdade. Isso gera embate cultural porque implica em mudan•as de normas, comporta-

mentos e atitudes não apenas da parte dos homens, mas também de muitas mulheres.

 d)  Há casos em que as mulheres convivem passivamente ou aceitam e assimilam as normas e 

padr›es culturais que as oprimem, como nos casos citados no texto: Òcasamento de crian-

•as e a mutila•ão ou excisão genital feminina que continuam a existir em muitos pa’ses 

apesar de haver leis proibindo-asÓ.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com L’ngua Portuguesa, Sociologia e 

História.  

 f Capítulo 6 – Os fluxos migratórios e a estrutura da população

compreendendo conteúdos

1.  O deslocamento da popula•ão é motivado sobretudo por fatores econ™micos, mas causas 

pol’ticas, ideológicas, religiosas e naturais também podem promov•-lo. Os movimentos po-

pulacionais podem ser espont‰neos, controlados pelo Estado ou for•ados. Seus efeitos ime-

diatos são altera•›es de caráter demográfico e processos de integra•ão ou rejei•ão social.

2.  O principal fator de mobilidade da popula•ão imigrante é o econ™mico, levando as pessoas 

a se deslocar em busca de melhores condi•›es de vida. Isso torna os pa’ses desenvolvidos 

e alguns emergentes atraentes aos desempregados e subempregados residentes em pa’ses 

em desenvolvimento. Interessante destacar que atualmente o maior volume de migrantes se 

desloca entre pa’ses em desenvolvimento.

3.  As pir‰mides etárias são importantes para o planejamento governamental. Por exemplo, 

quantas crian•as atingirão a idade escolar em determinado ano? Essa informa•ão é impor-

tante para o planejamento do nœmero de vagas, do material escolar distribu’do, da merenda, 

etc. Para que o planejamento atinja seus objetivos, aliado aos dados fornecidos pela pir‰mide, 

é necessário obter informa•›es acerca da distribui•ão de renda no interior dessa popula•ão.

4.  Dois tipos de impostos comp›em a arrecada•ão tributária dos pa’ses: os diretos e os indire-

tos. Os primeiros são considerados os mais justos, pois incidem diretamente sobre a renda e a 

propriedade dos indiv’duos e empresas e sobre eles podem-se aplicar al’quotas progressivas: 

quem tem maior renda e mais propriedades paga mais imposto que os despossu’dos. Desse 

tipo de imposto podem até mesmo estar isentas de pagamento pessoas de baixa renda. 

Já os tributos indiretos estão embutidos nos pre•os das mercadorias e servi•os e recaem 

igualmente sobre todas as faixas de renda. Dessa forma, podem promover uma pol’tica de 

distribui•ão de renda através do sistema tributário, por exemplo, aumentando a carga de 

arrecada•ão através de impostos diretos e reduzindo a dos indiretos.

desenvolvendo habilidades

1.  Resposta do aluno. Pode-se destacar que a migra•ão quase sempre proporciona melhoria 

nas condi•›es materiais de vida de quem se desloca em busca de emprego ou de melhores 

salários. Pode-se mencionar também a import‰ncia do respeito aos direitos humanos e do 

combate ˆ xenofobia mesmo no caso da imigra•ão ilegal; e o direito ˆ nacionalidade, princi-

palmente no caso dos refugiados por motivo de guerra civil. 

2.  a)  Da base ao topo, o que indica baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida; já nos 

pa’ses em desenvolvimento a base larga indica alta taxa de natalidade e o topo estreito, 

baixa expectativa de vida. Deve ser lembrado, entretanto, que há realidades demográficas 

muito diversas entre os pa’ses acarretando em diferentes configura•›es de pir‰mides etá-

rias dentro de um mesmo grupo de pa’ses.

 b)  Os pa’ses que t•m elevado nœmero de jovens no conjunto total da popula•ão apresentam 

uma taxa de depend•ncia muito alta, ou seja, a princ’pio, a popula•ão adulta é menos 

numerosa que a jovem e isso acarreta sobrecarga econ™mica sobre a popula•ão economi-

camente ativa; já nos pa’ses desenvolvidos, com exce•ão dos que estão com percentual 

de idosos muito elevado (caso da Itália, Japão e outros), prevalece a popula•ão adulta no 

conjunto e, portanto, a popula•ão economicamente ativa é mais numerosa e pode cola-

borar com o crescimento econ™mico.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Matemática.

HOBSBAWM, E. J. Na•›es e nacionalismo 

desde 1870: programa, mito e realidade. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

Uma referência para o entendimento do 
significado das nações e do nacionalis-
mo desde o final do século XVIII até os 
dias de hoje.

KUPSTAS, Márcia (Org.). Trabalho em de-

bate. São Paulo: Moderna, 1998. (Debate 
na Escola).

Coletânea de textos sobre temas ligados 
ao trabalho: tecnologia, conquistas sin-
dicais, desemprego, etc.

LACOSTE, Yves. A Geografia: isso serve, em 
primeiro lugar, para fazer a guerra. Campi-
nas: Papirus, 1988.

Um dos marcos da Geografia crítica, o 
livro causou polêmica e suscitou de-
bates quando publicado na França, em 
1976. Define como principal função da 
Geografia o serviço ao poder Ð a geo-
política Ð e analisa o papel da Geografia 
na escola, que historicamente contribuiu 
para mascarar a geopolítica.

MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue. 
História do pensamento racial. São Paulo: 
Contexto, 2009.

O autor defende a tese da existência de 
apenas uma raça, a raça humana. De 
acordo com ele, os defensores de cotas 
e demais formas de busca de maior 
justiça social se baseiam no racialismo 
e acabam dividindo ainda mais a socie-
dade, criando diferenças geneticamente 
artificiais.

MELLO, N. A. de; THÉRY, H. Atlas do Brasil: 

disparidades e dinâmicas do território. São 
Paulo: Edusp, 2009.

No capítulo 4 da obra são analisadas 
as dinâmicas populacionais no Brasil: 
distribuição e crescimento, migrações e 
racismo.

MORAES, Antonio Carlos Robert. Territ—rio 

e hist—ria no Brasil. São Paulo: Annablume/
Hucitec, 2002. (Geografia: Teoria e Realida-
de, 48/Linha de Frente).

O autor discorre de forma agradável e 
interessante sobre temas importantes 
ao entendimento da formação territo-
rial, da ação do Estado e das ideologias 
geográficas na formação do Brasil. (Leia 

trecho desse livro na se•‹o Textos de 

apoio.)

anotações
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 f Capítulo 7 Ð  A forma•‹o e a diversidade cultural da popula•‹o 
brasileira

compreendendo conteúdos

1.  A delimitação de parques e terras indígenas inibe a invasão por parte de posseiros, grileiros, 
garimpeiros e empresas agrícolas ou de mineração, permitindo que os povos indígenas man-
tenham suas tradições.

2.  Primeira fase (1530-1808): esse período teve início com a chegada da primeira expedição 
colonizadora ao Brasil, chefiada por Martim Afonso de Sousa, e terminou com a instalação da 
Corte portuguesa no Rio de Janeiro. Nessa fase, é difícil estimar o volume de imigrantes que 
ingressaram na colônia. Sabe-se, porém, que entre eles predominavam os portugueses, elite 
político-administrativa e econômica, e os africanos, destinados ao trabalho nas lavouras de 
cana-de-açúcar do Nordeste e nas minas de ouro e diamantes do Centro-Sul do país.

 Segunda fase (1808-1850): após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, além do gran-
de volume de portugueses que se transferiu para a América e de africanos que continuavam 
a ingressar anualmente via tráfico de cativos, estrangeiros de várias nações instalaram-se no 
território brasileiro. Nesse período, intensificou-se o povoamento da região Sul.

 Terceira fase (1850-1930): intensificou-se a imigração para o Brasil, atraída pelo emprego de 
mão de obra livre assalariada nas fazendas de café do Sudeste, após a promulgação da Lei 
Eusébio de Queiros (1850), que proibiu o trafico de africanos escravizados. Esse período en-
cerrou-se com a eclosão da crise econômica mundial, iniciada em 1929.

 Quarta fase (pós-guerra): após 1945, o Brasil, que passava por um período de desenvolvimen-
to econômico, cujo ápice registrou-se durante os governos de Getulio Vargas e de Juscelino 
Kubitschek, tornou-se grande polo de atração para a imigração europeia, estimulada princi-
palmente pela grande oferta de emprego. Segundo estimativas, cerca de 5 milhões de africa-
nos ingressaram no país na condição de escravizados durante o período colonial e imperial. 
Porém, como não existem números oficiais porque o primeiro Censo foi realizado somente 
em 1872, as cifras a seguir referem-se exclusivamente a entrada de imigrantes livres no Brasil: 
portugueses, 31%; italianos, 30%; espanhóis, 13%; japoneses, 42%; alemães, 4%; outros 17,8% 
(eslavos, latino-americanos, chineses, coreanos, sírios, libaneses, turcos, etc.).

3.  O êxodo rural, verificado no Brasil a partir dos anos 1960, está diretamente ligado, concomitan-
temente à atração exercida pelas cidades e a expulsão dos pobres do campo, por meio do pro-
cesso de concentração de terras, da falta de emprego e das tímidas tentativas governamentais 
de promover a reforma agrária. A população rural pobre que se instalou na periferia das grandes 
metrópoles, onde os preços dos terrenos eram mais baratos, causou grande expansão da malha 
urbana brasileira. Esse processo obrigou grande número de pessoas a residir em uma cidade e 
a buscar trabalho em outra, enfrentando diariamente o transtorno da migração pendular.

4. Os principais destinos dos emigrantes brasileiros são os Estados Unidos, o Japão e a Europa 
(especialmente Portugal, Reino Unido, Espanha, Itália e Alemanha). Embora as pessoas emi-
grem por motivos variados, há predomínio do fator econômico: busca por melhores salários 
ou rendimentos, possibilidade de realização de poupança que proporcione aumento no pa-
trimônio, melhores condições de moradia, alimentação, transporte, etc.

desenvolvendo habilidades

1.  Resposta dos alunos com base nas notícias coletadas e nos depoimentos das pessoas entre-
vistadas. 

2. Segundo o texto, nas civilizações antigas não existia racismo. Embora houvesse escravidão 
na Grécia, em Roma, no mundo árabe e em outras regiões, os escravizados quase sempre 
eram prisioneiros de guerra e não havia presunção de que eles fossem de “raças inferiores”; 
o surgimento do racismo e o conceito de raças estão relacionados como o início do tráfico 
de escravizados da África para as Américas. Quanto à justificativa científica, ainda segundo o 
texto, “O genoma humano tem cerca de 20 mil genes e sabemos que poucas dúzias deles 
controlam a pigmentação da pele e a aparência física dos humanos. Está 100% estabelecido 
que esses genes não têm nenhuma influência sobre qualquer traço comportamental ou in-
telectual”. Noutras palavras, não faz o menor sentido falar em raças humanas.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, História e Biologia.  

POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da 

etnicidade. S‹o Paulo: Ed. da Unesp, 1998.

Discute o conceito de etnicidade, distin-

guindo-o de nacionalismo, e tambŽm 

conceitos b‡sicos para a apreens‹o des-

ses fen™menos. Atente para o cap’tulo 2, 

cujo t’tulo Ž  ÒRa•a, etnia e na•‹oÓ.

RATTNER, Henrique (Org.). Brasil no limiar do 

sŽculo XXI. S‹o Paulo: Fapesp/Edusp, 2000. 

(Estante USP Ð Brasil 500 anos).

Colet‰nea de artigos voltados ˆ analise 

da realidade brasileira segundo v‡rios 

enfoques: globaliza•‹o, papel do Estado, 

pol’ticas urbanas e industriais, trabalho, 

agricultura, energia e outros. Na parte 

II Ð ÒO fardo do passadoÓ Ð, ver o texto: 

O futuro das popula•›es ind’genas na 

sociedade brasileira. Na parte IV Ð ÒPrio-

rizando a constru•‹o do capital socialÓ Ð, 

destacam-se os textos: Educa•‹o para e 

pela cidadania, de Moacir Gadotti; Saœde 

para todos, de AmŽlia Cohn; O campo 

religioso brasileiro no limiar do sŽculo, 

de Paula Montero e Ronaldo R. M. de 

Almeida.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a forma•‹o 

e o sentido do Brasil. S‹o Paulo: Companhia 

das Letras, 1995.

Obra de refer•ncia antropol—gica para o 

conhecimento das matrizes Žtnicas e da 

mistura das ra•as no processo civilizat—-

rio e sociocultural da forma•‹o da popu-

la•‹o brasileira. (Leia trecho desse livro na 

se•‹o Textos de apoio.)

ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil. Afinal, de 

que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2005.

Conceitua pobreza, desigualdade de ren-

da e analisa a pobreza no Brasil em uma 

perspectiva hist—rica e econ™mica

SANTOS, Milton. O espa•o do cidad‹o. S‹o 

Paulo: Nobel, 1987.

Analisa quest›es fundamentais da cida-

dania: impostos, consumo e aliena•‹o, 

rede urbana, cultura, classe social, Esta-

do e outros.

_____; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: 

territ—rio e sociedade no in’cio do sŽculo XXI. 

Rio de Janeiro: Record, 2001.

Analisa a evolu•‹o demogr‡fica, alfabe-

tiza•‹o, urbaniza•‹o, migra•›es, traba-

lho e consumo.

anota•›es
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 f Capítulo 8 –  Aspectos demogr‡ficos e estrutura da população 
brasileira

compreendendo conteúdos

1.  A transi•‹o demogr‡fica no Brasil corresponde ̂  redu•‹o da participa•‹o percentual dos jovens 
e aumento dos adultos e idosos no conjunto da popula•‹o, que vem acontecendo desde a 
dŽcada de 1970 devido ̂  queda nos ’ndices de natalidade e ao aumento na expectativa de vida.

2.  A express‹o Òjanela demogr‡ficaÓ corresponde ao aumento do percentual de popula•‹o ativa 
e ˆ redu•‹o das taxas de depend•ncia de jovens e idosos, abrindo possibilidades para maior 
crescimento econ™mico do pa’s.

3.  A mortalidade de jovens e adultos jovens do sexo masculino est‡ relacionada com a ocor-
r•ncia de mortes violentas causadas pela criminalidade, uso de drogas e acidentes automo-
bil’sticos, entre outros fatores, que trazem como consequ•ncia distor•›es na raz‹o de sexo 
(98,7 homens para cada 100 mulheres em 1980, com redu•‹o para 96,3 em 2010) e redu•‹o 
da expectativa de vida mŽdia (na verdade, a esperan•a de vida da popula•‹o brasileira vem 
crescendo constantemente, mas poderia ser maior se n‹o fosse a elevada taxa de mortalida-
de juvenil).

4.  Segundo dados de 2009 do IBGE, 1,8% dos homens e 3,6% das mulheres com mais de 20 anos 
apresentavam dŽficit de peso, 50,1% e 48,0% tinham excesso de peso, e 12,4% e 16,9% eram 
obesos, respectivamente. Esses dados indicam que a popula•‹o adulta brasileira n‹o apresenta 
sinais de desnutri•‹o, porque a taxa de dŽficit de peso est‡ de acordo com os padr›es interna-
cionais. Entretanto, 62,4% dos homens e 64,9% das mulheres est‹o acima do peso considerado 
adequado, o que pode agravar a ocorr•ncia de doen•as como hipertens‹o e diabetes.

5.  Os principais indicadores que tornam evidentes as desigualdades existentes entre cor ou ra•a 
e g•nero no Brasil s‹o a renda e a escolaridade, alŽm de outros que os alunos podem apontar 
com base em suas experi•ncias pessoais.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Com base nos dados estat’sticos, Ž poss’vel afirmar que a participa•‹o da popula•‹o de 
baixo poder aquisitivo na renda nacional vem aumentando, enquanto a dos grupos mais 
ricos, declinando. Entre 1989 e 2009 aumentou a participa•‹o dos pobres e diminuiu a 
dos ricos sobre o total da renda nacional. Nesse per’odo, enquanto a participa•‹o dos 10% 
mais pobres aumentou de 0,7% para 1,2%, a dos 10% mais ricos caiu de 51,3% para 42,5%, 
o que demonstra que est‡ havendo distribui•‹o da renda nacional. No per’odo analisado, 
embora tenha havido discreta melhoria no rendimento dos mais pobres, fica evidente que 
sua participa•‹o na renda nacional Ž muito pequena e que a concentra•‹o de recursos em 
poder dos 10% mais rico ainda Ž muito grande, o que denota uma das piores distribui•›es 
de renda do mundo.

 b)  Resposta dos alunos sob orienta•‹o do professor. Espera-se que apontem fatores hist—ri-
cos, como a heran•a do per’odo escravocrata e a exclus‹o das mulheres dos direitos de 
cidadania atŽ a dŽcada de 1930.

2 e 3. Resposta dos alunos com base no resultado das pesquisas.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Hist—ria e Sociologia.  

testes e questões

Enem

1. A  4. A 7. E 

2. B  5. E 8. E 

3. A  6. A 9. A 

questões de vestibulares

1.  a)  It‡lia: 40 anos ou mais; Paraguai: 20 a 25 anos. Na It‡lia, o envelhecimento da popula•‹o 
aumenta a sobrecarga econ™mica sobre a previd•ncia social e necessidade de ingresso de 
imigrantes para suprir a falta de m‹o de obra, o que pode ampliar sentimentos xen—fobos.

 b)  Na çfrica Subsaariana as mŽdias de idade s‹o baixas porque grande parte da popula•‹o 
vive na zona rural e os indicadores sociais s‹o muito prec‡rios: alta taxa de natalidade e de 

SCARLATO, Francisco Capuano. Popula•‹o 

e urbaniza•‹o brasileira. In: ROSS, Jurandyr 

L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. S‹o 

Paulo: Edusp, 2011. (Did‡tica, 3).

Estudo da popula•‹o brasileira cujo 

enfoque ultrapassa a an‡lise de dados 

estat’sticos, abarcando o planejamento, 

o crescimento e a dimens‹o socioespa-

cial da quest‹o.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem 

branco, muito pelo contr‡rio: cor e ra•a na 

intimidade. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; 

QUEIROS, Renato da Silva (Org.). Contrastes 

da intimidade contempor‰nea. S‹o Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. (Hist—ria da 

Vida Privada no Brasil, 4).

Analisa o preconceito racial ao longo da 

Hist—ria, mostrando como ele se mani-

festa no comportamento cotidiano das 

pessoas, na literatura e nas artes, em 

geral. (Leia trecho desse livro na se•‹o 

Textos de apoio.)

_____; QUEIROS, Renato da Silva (Org.). 

Ra•a e diversidade. S‹o Paulo: Edusp, 1996.

Reuni‹o de artigos acad•micos sobre ra-

cismo, ra•a e identidade e outros temas.

SCHWARTZMAN, Simon. As causas da po-

breza. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

Analisa as causas da pobreza, consequ•n- 

cias da exclus‹o social, ra•a e etnia, tra-

balho infantil e educa•‹o.

VIGEVANI, Tullo; OLIVEIRA, Marcelo F.; LIMA, 

Thiago. Diversidade Žtnica, conflitos regionais 

e direitos humanos. S‹o Paulo: Ed. da Unesp, 

2008. (Paradid‡ticos. SŽrie Poder).

Livro dividido em quatro cap’tulos que 

analisam os seguintes temas: Etnia, na-

•‹o e Estado; Direitos humanos; Confli-

tos Žtnicos e direitos humanos; Conflitos 

Žtnicos.

anota•›es
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mortalidade, grande parte da popula•‹o Ž analfabeta e a renda Ž baixa.  Na zona rural h‡ 

maior dificuldade de acesso aos mŽtodos de planejamento familiar.

2.  a)  Malthus n‹o podia prever os grandes avan•os tecnol—gicos que seriam aplicados na pro-

du•‹o agr’cola e o consequente aumento na produtividade e oferta global de alimentos, 

alŽm de a popula•‹o do planeta n‹o ter duplicado a cada per’odo de 25 anos.

 b)  A atual produ•‹o mundial de alimentos Ž suficiente para abastecer cerca de 1,5 vezes a 

popula•‹o mundial e, portanto, a ocorr•ncia de subnutri•‹o e fome Ž resultado da m‡ 

distribui•‹o de renda, n‹o da car•ncia de alimentos.

3.  a)  Nos pa’ses ricos e nas camadas mais abastadas dos pa’ses pobres,  houve grande redu•‹o 

das taxas de natalidade e eleva•‹o na expectativa de vida, o que aumenta a participa•‹o 

percentual de idosos no conjunto da popula•‹o.

 b)  Essa din‰mica provoca redu•‹o na oferta de m‹o de obra Ð solucionada geralmente com a 

abertura das fronteiras a imigrantes Ð e aumenta a necessidade de gastos com previd•ncia 

e saœde.

4.  No processo de povoamento do territ—rio brasileiro, a regi‹o Sul, que n‹o possui reservas 

expressivas de minerais met‡licos e apresenta clima parecido com o europeu, passou a ser 

povoada somente ap—s a segunda metade do sŽculo XIX, quando estava proibido o tr‡fico 

negreiro para o Brasil. AlŽm disso, nessa regi‹o foi instalada uma coloniza•‹o de povoamen-

to, caracterizada pelas pequenas e mŽdias propriedades, policultura, m‹o de obra familiar 

(constitu’da por europeus atra’dos ao Brasil com a doa•‹o de terras) e produ•‹o voltada ao 

mercado interno.

5.  No mapa podemos observar tr•s tipos de fluxos migrat—rios:

1.  Migrantes que se deslocam de pa’ses pobres aos desenvolvidos, envolvendo predominante-

mente m‹o de obra de baixa qualifica•‹o.

2.  Migrantes que se deslocam entre pa’ses desenvolvidos, envolvendo predominantemente 

m‹o de obra qualificada que est‡ desempregada em seu pa’s de origem ou foram transferi-

dos pela pr—pria empresa onde trabalham.

3.  Migrantes que se deslocam entre os pa’ses pobres e emergentes, envolvendo m‹o de obra 

qualificada e de baixa qualifica•‹o desempregada em seu pa’s de origem.

6.  a)  A pir‰mide I apresenta aspecto retangular com certa proporcionalidade da base ao topo, o 

que indica baixa taxa de natalidade e elevada expectativa de vida; a pir‰mide II possui base 

larga e topo estreito, indicando elevada taxa de natalidade e baixa expectativa de vida.

 b)  A pir‰mide I est‡ associada ao grupo de pa’ses desenvolvidos, onde os indicadores sociais 

expressam boa qualidade de vida da popula•‹o (baixa fertilidade, alta expectativa de vida, 

alto ’ndice de escolaridade, elevada renda per capita) e com a produ•‹o econ™mica inte-

grada aos fluxos globais; nesse grupo de pa’ses h‡ grande press‹o de fluxos migrat—rios 

dos pa’ses em desenvolvimento, levando-os a estabelecer controle e barreiras ao ingresso 

de pessoas.

7.  a)  Entre as dŽcadas de 1940 e 1960, o aumento da depend•ncia ocorreu devido ˆ redu•‹o 

nas taxas de mortalidade, fruto dos avan•os na Medicina (principalmente o uso de antibi—- 

ticos), e ao aumento da participa•‹o dos jovens no conjunto da popula•‹o.

 b)  O per’odo 2010-2030, quando a propor•‹o de idosos dependentes e crian•as ser‡ inferior 

a 50%. Assim, mais da metade da popula•‹o do pa’s estar‡ exercendo atividade profissio-

nal e colaborando para o crescimento econ™mico do pa’s.

testes de vestibulares

1. E  8. A 15. A 22. C 

2. A  9. E 16. E 23. B 

3. D 10. E 17. B 24. C 

4. D 11. B 18. E 25. E 

5. B  12. D 19. E  

6. E  13. E 20. D  

7. C  14. A 21. E
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 f Textos de apoio

 1   O que Ž cidadania e o que Ž ser cidad‹o?

[...]

A cidadania pode ser desdobrada em direitos políticos, 
civis e sociais.

Os direitos políticos referem-se à participação do cidadão 
no governo da sociedade. Suas instituições principais são os 
partidos e um parlamento livre e representativo. Na dimensão 
política da cidadania estão incluídos os direitos de votar, de 
ser votado e de participar da vida política.

A dimensão civil da cidadania inclui, por sua vez, o direito 
à vida, à propriedade, à liberdade de pensamento, de crença 
e de expressão, e à justiça. Homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, todos os filhos biológicos ou adotivos 
são iguais, e não se tolera o racismo.

Na dimensão social e econômica da cidadania estão incluí- 
dos, entre outros, os direitos de proteção ao trabalho, de pro-
teção contra o desemprego, através do “seguro-desemprego”, 
e de defesa do salário do trabalhador. São garantidos limites 
para a duração do trabalho e o direito ao repouso, a proteção 
da gestante, o direito à aposentadoria, à liberdade de asso-

ciação profissional e sindical, o direito de greve e o direito à 
educação.

A cidadania também impõe deveres:

•  Dever de participar da vida coletiva no sindicato, no par-
tido político, no bairro, nas diversas associações, nos ní-
veis municipal, estadual ou nacional;

• Dever de solidariedade;

•  Dever de contribuir para o progresso da cidade, do es-
tado, do país, de ajudar na superação dos problemas so-
ciais, cada um na medida de suas possibilidades;

• Dever de respeitar as leis;

• Dever de pagar impostos;

•  Dever de prestar o serviço civil ou o serviço militar;

•  Dever de lutar para a construção de um país e de um 

mundo fundados na cooperação, na boa vizinhança, nos 
valores da justiça e da paz.

ABREU, Alzira Alves de (Org.). Caminhos da cidadania.  
Rio de Janeiro: FVG, 2009. p. 11-12.

 2   Envelhecimento da popula•‹o

Caracterizado como um país de população jovem, o Bra-
sil apresentou até 1970 uma estrutura etária praticamente 
constante, considerando menores de quinze anos, adultos 
(quinze a 64) e idosos, com 65 anos ou mais [...]. A partir de 
então, e fruto da queda da fecundidade iniciada em meados 
da década de 1960, o grupo de jovens passou a representar 
cada vez menos no cômputo geral da população, abrindo 
assim espaço para o aumento da importância relativa dos 
idosos [...]: fenômeno já observado em 1998 nos países mais 
ricos, no Brasil os idosos superarão os jovens só por volta de 
2040. Como consequência, foram afetadas também as razões 
de dependência, principalmente a partir de 1970. A propor-
ção de pessoas na idade de aposentadoria (beneficiando-se 
hipoteticamente da contribuição de cem pessoas em idade 
de trabalhar) passou de quatro, em 1900, e cinco, em 1960, a 
oito, em 1991. A continuar tal tendência, essa razão seguirá 
em queda até o primeiro quartel do século XXI, chegando a 
representar menos de 50%.

No decorrer do século XX, o volume da população idosa 
aumentou 25 vezes, correspondendo a 8,8 milhões de habi-
tantes em 1996; ou seja, uma em cada vinte pessoas tinha ses-
senta anos ou mais. Na última década, essa população cresceu 
a uma taxa média anual de 3,5%; isto é, todos os anos, 264 
mil pessoas em média entraram na terceira idade. Vale lem-
brar que os idosos de hoje correspondem a sobreviventes de 

coortes nascidas até 1935, quando o cenário demográfico era 
marcado por altas taxas de fecundidade. Beneficiando-se do 
declínio da mortalidade, o envelhecimento populacional se 
dá a taxas de crescimento muito superiores às da população 
total, freadas pelo declínio recente da fecundidade.

Alguns indicadores sociodemográfïcos que marcam os 
idosos no final de século XX, resultantes de processos cumu-
lativos ao longo de suas vidas, reforçam a necessidade de 
um olhar especial voltado para políticas sociais que levem 
em conta suas vulnerabilidades. Enquanto para a população 
total a média de anos de estudo é igual a 5,6, os idosos não 
ultrapassam 1,5, e 42% deles são analfabetos. Aproximada-
mente 40% vivem em estruturas familiares com rendimento 
mensal per capita de no máximo um salário mínimo. O su-
perávit de mulheres presente no país aumenta com a ida-
de. Na faixa dos sessenta aos 69 anos, há 114 mulheres para 
cem homens, aumenta para 120 no grupo etário seguinte e 
chega a 142 entre os octogenários e a 180 entre os nonage-
nários. A grande maioria dos homens idosos (76,4%) vive em 
companhia de uma esposa, o que ocorre com apenas 34,7% 
das idosas, visto que 52,1% delas são viúvas. Dentre as não 
casadas, cresce a proporção das que moram sozinhas, che-
gando a quase 20%.

BERQUÓ, Elza. Evolução demográfica. In: SACHS, Ignacy; WILHEIN, Jorge; 
PINHEIRO, Paulo Sérgio (Org.). Brasil: um século de transformações.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 19-20.

 3   Classe, estratifica•‹o e desigualdade

Para descreverem as desigualdades existentes entre os 
indivíduos e os grupos dentro das sociedades humanas, os 
sociólogos falam da estratificação social. É comum pensar-
mos na estratificação em termos de bens ou de proprieda-
de, mas sua ocorrência também pode se dar com base em 

outros atributos, como gênero, idade, afiliação religiosa ou 
posto militar.

Os indivíduos e os grupos usufruem de um acesso dife-
rencial (desigual) às recompensas, com base em sua posição 
dentro do esquema de estratificação. Assim, a estratificação 
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pode ser definida, de um modo mais simples, como as de-

sigualdades estruturadas entre diferentes agrupamentos 

de pessoas. E prefer’vel comparar a estratificação ao assen-

tamento geol—gico de rochas em camadas na superf’cie da 

terra. As sociedades podem ser vistas como constitu’das de 

ÒestratosÓ em uma hierarquia, na qual os mais favorecidos 

encontram-se no topo, e os menos privilegiados estão mais 

pr—ximos da base.

Historicamente, existiram quatro sistemas b‡sicos de 

estratificação nas sociedades humanas: a escravidão, a cas-

ta, o estamento e a classe. A escravidão Ž uma forma extre-

ma de desigualdade na qual alguns indiv’duos são literal-

mente propriedade de outros. Enquanto instituição formal, 

a escravidão foi gradualmente erradicada, tendo quase que 

completamente desaparecido do mundo atual. A casta as-

socia-se sobretudo ˆs culturas do subcontinente indiano e 

da crença hindu no renascimento. Acredita-se que os indi-

v’duos que não forem fiŽis aos rituais e aos deveres de sua 

casta renascerão em uma posição inferior na pr—xima en-

carnação. Os sistemas de castas estruturam o tipo de con-

tato que pode ocorrer entre membros de diferentes status 

sociais. Os estamentos fizeram parte de muitas civilizações 

tradicionais, incluindo o feudalismo europeu. Os estamen-

tos feudais consistiam em estratos que possu’am diferentes 

obrigações e direitos entre si. Na Europa, o estamento mais 

alto era composto pela aristocracia e pela pequena nobre-

za, o clero formava outro estamento, e os plebeus (servos, 

mercadores e artesãos) compunham o chamado Òterceiro 

estamentoÓ.

Os sistemas de classes diferem em muitos aspectos da 

escravidão, das castas e dos estamentos. Podemos definir 

uma classe como um agrupamento, em larga escala, de pes-

soas que compartilham recursos econ™micos em comum, os 

quais influenciam profundamente o tipo de estilo de vida 

que podem levar. A posse de riquezas, juntamente com a 

profissão, são as bases principais das diferenças de classe. 

As classes diferem das antigas formas de estratificação em 

muitos sentidos:

•  Ao contrário de outros tipos de estratos, as classes não 

são estabelecidas por provid•ncias legais ou religiosas; 

a condição de membro não se baseia em uma posição 

herdada especificada legalmente ou por costume. Os sis-

temas de classes são normalmente mais mut‡veis do que 

os outros tipos de estratificação, e as fronteiras entre as 

classes nunca são claras. Não existe nenhuma restrição 

formal quanto ao casamento entre pessoas de diferentes 

classes.

•  A classe de um indivíduo é, pelo menos de alguma forma, 

conquistada, e não simplesmente ÒdeterminadaÓ no nas-

cimento, como Ž comum em outros tipos de sistema de 

estratificação. A mobilidade social Ð movimento ascen-

dente e descendente na estrutura de classes Ð Ž muito 

mais comum do que nos outros tipos. (No sistema de 

castas, a mobilidade individual de uma casta para outra 

Ž imposs’vel.)

•  As classes dependem de diferenças econômicas entre 

agrupamentos de indiv’duos Ð desigualdades na posse e 

no controle de recursos materiais. Nos outros tipos de sis-

tema de estratificação, os fatores não econ™micos (como 

a influ•ncia da religião no sistema indiano de casta) são 

geralmente os mais importantes.

•  Nos demais tipos de sistemas de estratificação, as desi-

gualdades são expressas primeiramente nas relações 

pessoais de dever ou de obrigação Ð entre o servo e o 

senhor, o escravo e o amo, ou entre os indiv’duos de 

castas mais baixas e os de castas mais altas. Os sistemas 

de classes, em contraste, funcionam principalmente por 

meio de conexões de larga escala com car‡ter impessoal. 

Por exemplo, o ingrediente principal das diferenças de 

classe encontra-se nas desigualdades de condições de 

pagamento e de trabalho; estas afetam todas as pessoas 

em categorias ocupacionais espec’ficas, como resultado 

de circunst‰ncias econ™micas que prevalecem em toda 

a economia.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 

2005. p. 234.

 4   Estado e territ—rio numa perspectiva hist—rica

As revoluções burguesas trazem uma nova forma de 

legitimação do dom’nio territorial expressa na teoria da so-

berania popular, peça importante na estrutura pol’tica do 

liberalismo cl‡ssico, para o qual o governo deve expressar 

a Òvontade geralÓ do ÒpovoÓ, este sendo qualificado como os 

habitantes de um dado territ—rio. Isto Ž, o Òcontrato socialÓ 

fundante do poder estatal leg’timo Ž pactuado dentro de um 

dado ‰mbito espacial delimitado: um Òpa’sÓ, uma jurisdição. 

A Res Publica possui fronteiras, no interior das quais vive sua 

população, que ao dotar-se de direitos de cidadania torna-

-se um povo, expressão pol’tica da nação. Da’ a m‡xima con-

tratualista: Òtodo poder emana do povo e em seu nome ser‡ 

exercidoÓ, que institui a nação como a única origem leg’tima 

do estado. Inicia-se a era dos territ—rios estatais-nacionais, 

como visto constru’dos sobre as territorialidades que os  

precedem.

Como j‡ bem salientado por rica bibliografia, as na-

ções são construções culturais e pol’ticas razoavelmente 

recentes. São construções simb—licas (Òcomunidades ima-

ginadasÓ, na consagrada expressão de Benedict Anderson) 

que impulsionam projetos pol’ticos pr‡ticos, como o do 

estabelecimento de seu espaço e a criação de estruturas 

de poder para sua manutenção e gestão. A implantação 

de um Estado-territorial pr—prio constitui elemento central 

deste imagin‡rio e importante componente na consolida-

ção das identidades nacionais, da’ os pleitos territoriais e a 

forma nacional de legitimação do controle de espaços. A 

especificidade hist—rica da espacialidade do nacionalismo 

se expressa na noção de p‡tria, que constituiria a projeção 

geogr‡fica do ÒpovoÓ e o fundamento do territ—rio estatal-

-nacional, este visto como a expressão f’sica da nação (seu 

h‡bitat, seu berço).

MORAES, Antonio Carlos Robert. Territ—rio e hist—ria no Brasil. São Paulo: 

Hucitec, 2002. p. 72-73. (Geografia: Teoria e Realidade, 48/Linha de 

Frente).
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 5   Imigrantes

O contingente imigrat—rio europeu integrado na popu-
la•‹o brasileira Ž avaliado em 5 milh›es de pessoas, quatro 
quintas partes das quais entraram no pa’s no œltimo sŽculo 
[XIX]... ƒ composto, principalmente, por 1,7 milh‹o de imi-
grantes portugueses, que se vieram juntar aos povoadores 
dos primeiros sŽculos, tornados dominantes pela multiplica-
•‹o operada atravŽs do caldeamento com ’ndios e negros. Se-
guem-se os italianos, com 1,6 milh‹o; os espanh—is, com 700 
mil; os alem‹es, com mais de 250 mil; os japoneses, com cerca 
de 230 mil e outros contingentes menores, principalmente es-
lavos, introduzidos no Brasil sobretudo entre 1886 e 1930. Os 
diversos censos nacionais registram na popula•‹o presente 
porcentagens de estrangeiros e brasileiros naturalizados que 
sobem de 2,45% em 1890 a 6,16% em 1900, caindo, depois, 
sucessivamente, de 5,11% em 1920 a 3,91% em 1940, a 2,34% 
em 1950 e a 0,8% em 1970.

Apesar de numericamente pouco ponder‡vel, o papel do 
imigrante foi muito importante como formador de certos con-
glomerados regionais nas ‡reas sulinas em que mais se con-
centrou, criando paisagens caracteristicamente europeias e 
popula•›es dominantemente brancas. Conquanto relevante 
na constitui•‹o racial e cultural dessas ‡reas, n‹o teve maior 
relev‰ncia na fixa•‹o das caracter’sticas da popula•‹o brasi-
leira e da sua cultura. Quando come•ou a chegar em maiores 
contingentes, a popula•‹o nacional j‡ era t‹o maci•a nume-
ricamente e t‹o definida do ponto de vista Žtnico, que p™de 
iniciar a absor•‹o cultural e racial do imigrante sem grandes 

altera•›es no conjunto.

N‹o ocorre no Brasil, por conseguinte, nada parecido com 
o que sucedeu nos pa’ses rio-platenses, onde uma etnia ori-
ginal numericamente pequena foi submetida por massas de 
imigrantes que, representando quatro quintos do total, impri-
miram uma fisionomia nova, caracteristicamente europeia, ˆ 
sociedade e ˆ cultura nacional, transfigurando-os de povos 
novos em povos transplantados. O Brasil nasce e cresce como 
um povo novo, afirmando cada vez mais essa caracter’stica 
em sua configura•‹o hist—rico-cultural. O assinal‡vel no caso 
brasileiro Ž, por um lado, a desigualdade social, expressa ra-
cialmente na estratifica•‹o pela posi•‹o inferiorizada do ne-
gro e do mulato. E, por outro lado, a homogeneidade cultural 
b‡sica, que transcende tanto as singularidades ecol—gicas 
regionais, bem como as marcas decorrentes da variedade de 
matrizes raciais, como as diferen•as oriundas da proveni•ncia 
cultural dos distintos contingentes.

Apesar da despropor•‹o das contribui•›es Ð negra, em 
certas ‡reas; ind’gena, alem‹ ou japonesa, em outras Ð, ne-
nhuma delas se autodefiniu como centro de lealdades Žtnicas 
extranacionais. O conjunto, plasmado com tantas contribui-
•›es, Ž essencialmente uno enquanto etnia nacional, n‹o dei-
xando lugar a que tens›es eventuais se organizem em torno 
de unidades regionais, raciais ou culturais opostas. [...]

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a forma•‹o e o sentido do Brasil. S‹o 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 241-243.

 6   Ideologias geogr‡ficas e projetos nacionais no Brasil

Nos pa’ses de forma•‹o colonial a dimens‹o espacial ad-
quire consider‡vel pot•ncia na explica•‹o de suas din‰micas 
hist—ricas, pois a coloniza•‹o Ž em si mesma um processo de 
rela•‹o entre a sociedade e o espa•o. A coloniza•‹o envolve 
uma sociedade que se expande e os espa•os onde se realiza 
tal expans‹o, implicando apropria•‹o da terra e submiss‹o 
das popula•›es aut—ctones defrontadas.

[...]

Nesse quadro de forma•‹o nacional, tem-se um territ—rio 
a ocupar e um Estado em constru•‹o, mas a popula•‹o dis-
pon’vel n‹o se ajusta ˆ identifica•‹o de uma na•‹o conforme 
os modelos identit‡rios vigentes nos centros hegem™nicos. 
No contexto, ao abandonar-se o caminho de constru•‹o da 
nacionalidade proposto por JosŽ Bonif‡cio (cujo eixo repou-
sava na gradativa aboli•‹o das rela•›es escravistas), come•a 
a tomar corpo uma concep•‹o que vai identificar o pa’s n‹o 
com sua sociedade, mas com seu territ—rio. Isto Ž, o Brasil n‹o 
ser‡ concebido como um povo e sim como uma por•‹o do 

espa•o terrestre, n‹o como uma comunidade de indiv’duos, 
mas como um ‰mbito espacial.

[...]

Toda a discuss‹o sobre a pol’tica imigrat—ria, por exem-
plo, tem essa quest‹o como pano de fundo, tambŽm a pol’tica 
indigenista a tem como referencial. Seu equacionamento vai 
diferenciar duas posturas em face do futuro do pa’s: de um 
lado, a ret—rica otimista apontando a positividade dada pela 
natureza e magnitude do territ—rio; de outro, o discurso pes-
simista difundindo ju’zos racistas sobre a baixa qualidade da 
popula•‹o nacional. De novo a ideia de que o Brasil positivo Ž 
um lugar, cuja negatividade advŽm dos habitantes (o projeto 
nacional, em certo momento, sendo a substitui•‹o da popula-
•‹o, leia-se: seu branqueamento).

MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e história no Brasil. S‹o Paulo: 

Annablume/Hucitec, 2002. p. 112-117. (Geografia: Teoria e Realidade, 48/

Linha de Frente).

 7   Nem preto nem branco, muito pelo contr‡rio: cor e ra•a na intimidade

Em 1995, o jornal Folha de S.Paulo divulgou uma pesquisa 
sobre o mesmo tema cujos resultados s‹o semelhantes. Ape-
sar de 89% dos brasileiros dizerem haver preconceito de cor 
contra negros no Brasil, s— 10% admitem t•-lo. No entanto, 
de maneira indireta, 87% revelam algum preconceito ao con-
cordar com frases e ditos de conteœdo racista, ou mesmo ao 
enunci‡-los.

Os resultados parciais de um trabalho sobre os bailes ne-
gros em S‹o Paulo podem ser entendidos de forma inversa, 
mas simŽtrica. A maioria dos entrevistados negou ter sido v’-
tima de discrimina•‹o, porŽm confirmou casos de racismo en-
volvendo familiares e conhecidos pr—ximos. Investiga•›es so-
bre a exist•ncia de preconceito de cor em diferentes nœcleos  
brasileiros t•m apresentado conclus›es convergentes. Em 
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pequenas cidades costuma-se apontar a ocorr•ncia de casos 
de racismo apenas nos grandes conglomerados (a atriz que 
foi barrada em uma boate; a filha do governador do Esp’rito 
Santo, que n‹o p™de usar o elevador social), mas o contr‡rio 
tambŽm acontece Ð na vis‹o dos habitantes de S‹o Paulo e do 
Rio de Janeiro, Ž nas pequenas vilas que se concentram os in-
div’duos mais radicais. Isso para n‹o falar do uso do passado: 
quando entrevistados, os brasileiros jogam para a hist—ria, o 
per’odo escravocrata, os œltimos momentos do racismo.

Distintas na apar•ncia, as conclus›es das diferentes in-
vestiga•›es s‹o paralelas: ninguŽm nega que exista racismo 
no Brasil, mas sua pr‡tica Ž sempre atribu’da a ÒoutroÓ. Seja da 
parte de quem age de maneira preconceituosa, seja daquela 
de quem sofre com o preconceito, o dif’cil Ž admitir a discri-
mina•‹o e n‹o o ato de discriminar. AlŽm disso, o problema 
parece ser o de afirmar oficialmente o preconceito, e n‹o o 
de reconhec•-lo na intimidade. Tudo isso indica que estamos 
diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencio-

so e sem cara que se esconde por tr‡s de uma suposta garan-
tia da universalidade e da igualdade das leis, e que lan•a para 
o terreno do privado o jogo da discrimina•‹o. Com efeito, em 
uma sociedade marcada historicamente pela desigualdade, 
pelo paternalismo das rela•›es e pelo clientelismo, o racis-
mo s— se afirma na intimidade. ƒ da ordem do privado, pois 
n‹o se regula pela lei, n‹o se afirma publicamente. No entan-
to, depende da esfera pœblica para a sua explicita•‹o, numa 
complicada demonstra•‹o de etiqueta que mistura ra•a com 
educa•‹o e com posi•‹o social e econ™mica. ÒPreto rico no 
Brasil Ž branco, assim como branco pobre Ž pretoÓ, diz o dito 
popular. N‹o se ÒpreconceituaÓ um vereador negro, a menos 
que n‹o se saiba que Ž vereador; s— se discrimina um estran-
geiro igualmente negro enquanto sua condi•‹o estiver pouco 
especificada.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contr‡rio:  
cor e ra•a na intimidade. In: _____ (Org.). Contrastes da intimidade  

contempor‰nea. S‹o Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 180-182.  
(Hist—ria da Vida Privada no Brasil, 4).

 8   Receita para uma humanidade desracializada

Colunista mostra como o conceito de Òraça humanaÓ 

não tem fundamento biológico

Na coluna de agosto, discuti a influ•ncia do pensamento 
de Arist—teles sobre algumas no•›es atuais de hereditarieda-
de e evolu•‹o. Hoje, vamos viajar novamente ̂  GrŽcia, mas em 
uma Žpoca mais antiga ainda, para visitarmos Tales de Mileto 
(624 a.C.-546 a.C.), considerado o pai da filosofia ocidental. 
Tales queria descobrir, por meio de reflex‹o racional, alguma 
subst‰ncia material fundamental que pudesse explicar toda a 
constitui•‹o do mundo vis’vel. Ap—s muito matutar, chegou ˆ 
conclus‹o de que esta era a ‡gua, pois a partir dela era pos-
s’vel explicar os outros tr•s elementos principais (terra, ar e 
fogo): a terra Ž ‡gua s—lida, o ar Ž ‡gua rarefeita e o fogo Ž ar 
rarefeito, ou seja, ‡gua duplamente rarefeita.

Mas onde foi que Tales arrumou uma ideia t‹o estranha? 
Por que n‹o considerou a terra simplesmente como terra, o ar 
como ar e o fogo como fogo? Para entender isso, temos de tra-
duzir a afirma•‹o Òtudo Ž ‡guaÓ do Òmetafisiqu•sÓ, o jarg‹o da 
filosofia. Ela quer dizer o seguinte: o mundo que percebemos 
Ž caracterizado por uma grande diversidade, mas essa diver-
sidade Ž apenas aparente e por tr‡s dela existe uma unidade 
fundamental. Prestem aten•‹o na sofistica•‹o desse racioc’-
nio. Com Tales, nasceu n‹o s— a filosofia ocidental, mas tam-
bŽm o pensamento cient’fico.

Diversidade geográfica humana e ÒraçasÓ

Quando estudamos os seres humanos, tambŽm obser-
vamos uma grande diversidade morfol—gica, que pode ser 
descrita em dois n’veis diferentes. O primeiro Ž o n’vel inter-
pessoal, a diversidade que distingue uma pessoa da outra na 
mesma popula•‹o e que est‡ intimamente ligada ˆ identida-
de individual. O segundo Ž o n’vel interpopulacional, ou seja, 
a diversidade morfol—gica que caracteriza popula•›es, espe-
cialmente grupos de diferentes continentes.

A segunda diversidade Ž relevante, pois historicamente 
tem servido de base para a divis‹o da humanidade em Òra•asÓ. 
A mais influente proposta neste sentido foi a do antrop—logo 
alem‹o Johann Friedrich Blumenbach (1752Ð1840). Em seu 
livro De generis humani varietate nativa (ÒDas variedades natu-
rais da humanidadeÓ) prop™s a exist•ncia de cinco principais 

Òra•asÓ humanas: a caucasoide, a mongoloide, a eti—pica, a 
americana e a malaia.

A Òra•aÓ que inclu’a os nativos da Europa, Oriente MŽdio, 
Norte da çfrica e êndia foi chamada ÒcaucasoideÓ, porque Blu-
menbach achava que o ÒtipoÓ humano perfeito era o encon-
trado nos habitantes das montanhas do C‡ucaso. Essa clas-
sifica•‹o persistiu atŽ o sŽculo XX, quando foi demonstrado, 
como veremos a seguir, que Ž imposs’vel separar a humanida-
de em categorias raciais biologicamente significativas, inde-
pendentemente do critŽrio adotado.

Diversidade genômica humana

A descri•‹o das variabilidades morfol—gicas interpessoal e 
interpopulacional pertence ˆ esfera das apar•ncias, ao mun-
do fenot’pico. Se agora penetrarmos no mundo gen™mico, 
o quadro muda consideravelmente. Subjacente ˆ individua-
lidade morfol—gica das pessoas realmente existe uma indivi-
dualidade gen™mica absoluta. Estudos em DNA demonstram 
que cada ser humano Ž genomicamente diferente de todos os 
outros, com exce•‹o de g•meos id•nticos.

No entanto, a representa•‹o gen™mica da variabilidade 
entre os grupos humanos dos diferentes continentes Ð ou seja, 
as ditas Òra•asÓ humanas Ð Ž muito pequena. As caracter’sticas 
f’sicas desses grupos na realidade representam adapta•›es 
morfol—gicas ao meio ambiente, sendo assim produtos da 
sele•‹o natural agindo sobre um pequeno nœmero de genes.

Acredita-se, por exemplo, que dois fatores seletivos ser-
vem para adaptar a cor da pele aos n’veis de radia•‹o ultra-
violeta do ambiente geogr‡fico: a destrui•‹o do ‡cido f—lico 
quando Ž excessiva e a falta de s’ntese de vitamina D3 na pele 
quando a ela Ž insuficiente. A cor da pele Ž determinada pela 
quantidade e tipo do pigmento melanina na derme, que s‹o 
controlados por poucos genes (de quatro a seis), dos quais o 
mais importante parece ser o gene do receptor do horm™nio 
melanotr—pico.

Da mesma maneira que a cor da pele, outras caracter’s-
ticas f’sicas externas como o formato da face, da fissura pal-
pebral, dos l‡bios, do nariz e a cor e a textura do cabelo s‹o 
tra•os literalmente superficiais. Embora n‹o conhe•amos os 
fatores geogr‡ficos locais respons‡veis pela sele•‹o dessas ca-
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racter’sticas, é razo‡vel assumir que esses traços morfológicos 
espelhem adaptaç›es ao clima e outras vari‡veis ambientais 
de diferentes partes da Terra.

Assim como a cor da pele, essas caracter’sticas f’sicas 
das porç›es expostas do corpo dependem da expressão de 
poucos genes. Resumo da ópera: as diferenças icônicas das 
chamadas ÒraçasÓ humanas correlacionam-se bem com o con-
tinente de origem, mas dependem de uma porção ’nfima dos 
cerca de 25000 genes estimados do genoma humano.

Em outras palavras, pode parecer f‡cil distinguir feno-
tipicamente um europeu de um africano ou de um asi‡tico, 
mas tal facilidade desaparece completamente quando procu-
ramos evid•ncias dessas diferenças ÒraciaisÓ no genoma das 
pessoas. As diferenças entre os grupos humanos continentais 
Ð ou seja, o que se costumava chamar ÒraçasÓ humanas Ð estão 
literalmente ˆ flor da pele!

Em uma confer•ncia proferida em 2004 na Universidade 
de Berkeley (EUA), o brilhante geneticista norte-americano 
Richard Lewontin (1929-) fez uma importante observação a 
respeito dos n’veis de diversidade humana. Uma marca de 
preconceito é ver a humanidade em termos apenas interpo-
pulacionais, ou seja, a inabilidade de reconhecer em outros 
grupos ÒraciaisÓ a individualidade de cada pessoa. Isto é fre-
quentemente expresso na frase: Òeles parecem todos iguais, 
mas nós somos todos diferentes uns dos outrosÓ. Ao ser ne-
gada a individualidade dos membros de outros grupos, eles 
são objetivados, desumanizados. ƒ igual dizer: Òeu sei a ÔraçaÕ a 
que ele(a) pertence, portanto j‡ sei tudo que é poss’vel saber 
a respeito dele(a)Ó.

A inexist•ncia biol—gica de ÒraçasÓ humanas

ƒ poss’vel saber qual proporção da variabilidade genô-
mica humana ocorre em n’vel interpessoal (dentro das po-
pulaç›es) e qual proporção é interpopulacional (entre as 
populaç›es)? A resposta é sim. Em 1972, Lewontin compilou 
da literatura cient’fica as frequ•ncias alélicas de 17 polimorfis-
mos genéticos cl‡ssicos dispon’veis na época (incluindo gru-
pos sangu’neos, prote’nas séricas e isoenzimas) de diferentes 
populaç›es. A partir desses dados, ele agrupou as diferentes 
populaç›es em Ògrupos raciaisÓ definidos de acordo com Blu-
menbach e calculou a diversidade dentro desses grupos e en-
tre eles.

O resultado foi que 85,4% da diversidade alélica ocorria 
dentro das próprias populaç›es, 8,3% entre as populaç›es de 
uma mesma ÒraçaÓ e apenas 6,3% entre as chamadas ÒraçasÓ!!! 
Recentemente, nosso grupo de pesquisa na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), trabalhando com 40 polimorfis-
mos de inserção-deleção de DNA em 1064 indiv’duos de todo 

o globo, confirmou amplamente os resultados de Lewontin 
(este estudo acaba de ser publicado no periódico Annals of 

Human Genetics).

A constatação de que uma parte muito pequena da varia-
ção genômica humana ocorre entre as supostas ÒraçasÓ leva 
necessariamente ˆ conclusão de que elas não são significa-
tivas do ponto de vista genético ou biológico. Duas outras 
linhas separadas de pesquisa dão suporte cientifico a essa 
inexist•ncia de ÒraçasÓ humanas. A primeira é a constatação 
de que a espécie humana é muito jovem e seus padr›es mi-
gratórios demasiadamente amplos para permitir uma diferen-
ciação e consequentemente separação em diferentes grupos 
biológicos que pudessem ser chamados de ÒraçasÓ. A segunda 
é a observação de que uma proporção pequena de todos os 
alelos de polimorfismos humanos é vista em apenas um con-
tinente, ou seja, a vasta maioria da variabilidade genômica é 
compartilhada entre as chamadas ÒraçasÓ.

Por uma humanidade desracializada

O fato assim cientificamente comprovado da inexist•ncia 
das ÒraçasÓ deve ser absorvido pela sociedade e incorporado 
ˆs suas convicç›es e atitudes morais. Uma postura coerente 
e desej‡vel seria a construção de uma sociedade desraciali-
zada, na qual a singularidade do indiv’duo seja valorizada e 
celebrada. Temos de assimilar a noção de que a œnica divisão 
biologicamente coerente da espécie humana é em bilh›es de 
indiv’duos e não em um punhado de ÒraçasÓ.

H‡ um poema atribu’do ao romano Virg’lio (70 a.C.-19 a.C.) 
no qual ele descreve a feitura do moretum, uma massa não fer-
mentada, assada, recheada com vinagre e azeite, coberta com 
fatias de alho e cebola crua (h‡ quem acredite que o moretum 
é um dos precursores da pizza). Na receita, Virg’lio descreve 
como as v‡rias cores dos diferentes ingredientes vão se mes-
clando e se unindo:

It manus in gyrum: paulatim singula vires

deperdunt proprias; color est e pluribus unus.

(Minha tradução: Sua mão se move em c’rculos, até que 
um por um eles perdem seus próprios poderes, e, entre tantas 
cores, uma œnica emerge).

Nesta época atual de conflitos de civilizaç›es e recrudesci-
mento de ódio étnico e racismo, precisamos esquecer as dife-
renças superficiais de cor entre os grupos continentais (vulgos 
ÒraçasÓ) e por tr‡s da enorme diversidade humana distinguir 
uma espécie œnica composta de indiv’duos igualmente dife-
rentes e irmãos. Color est e pluribus unus.

PENA, Sergio Danilo. Receita para uma humanidade desracializada.  
Ci•ncia Hoje. Dispon’vel em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/

deriva-genetica/receita-para-uma-humanidade-desracializada>.  
Acesso em: 15 mar. 2013.

anotações
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Os alunos devem compreender o fen™meno da urbaniza•‹o com base 
em fatores socioecon™micos desenvolvidos ao longo da Hist—ria do ca-
pitalismo, observando com aten•‹o as no•›es de rede e de hierarquia 

urbana, o processo de metropoliza•‹o no mundo e no Brasil e o surgimento das megal—poles, 
alŽm de diferenciar as megacidades das cidades globais. ƒ importante que eles reconhe•am as 
causas dos problemas sociais urbanos Ð a segrega•‹o socioespacial, a falta de moradia e a vio-
l•ncia Ð e reflitam sobre poss’veis solu•›es para essas quest›es.

Solicite aos alunos que, em grupos ou individualmente, pesquisem 
em livros, revistas, jornais e na internet projetos que envolvam a par-
ticipa•‹o da sociedade e visem ˆ melhoria das condi•›es de moradia 
e dos servi•os prestados ˆ comunidade. Pe•a que descrevam as prin-

cipais caracter’sticas da iniciativa pesquisada e expliquem as mudan•as ocorridas ap—s a sua 
implanta•‹o.

O objetivo da atividade Ž mostrar aos alunos projetos e movimentos sociais que busquem 
melhorar as condi•›es de vida nas cidades. Pode ser um projeto desenvolvido na comunidade 
onde a escola est‡ localizada. O principal Ž que os alunos percebam que o envolvimento dos 
membros da comunidade Ž importante para a melhoria das condi•›es de vida de todos os 
moradores.

Proponha aos alunos a elabora•‹o de um projeto de interven•‹o urbana. Solicite-lhes que, 
em grupos ou individualmente, leiam novamente o texto da p‡gina 211, que lista as nove fases 
do planejamento e execu•‹o de interven•›es urbanas. A seguir, pe•a que conversem com sua 
fam’lia e com pessoas da comunidade e identifiquem um problema urbano do munic’pio que 
afete os moradores do lugar onde vivem Ð por exemplo, coleta e destino do lixo, enchentes, 
tr‰nsito, polui•‹o, falta de moradia, precariedade dos servi•os de saœde, falta de saneamento 
b‡sico, etc. Ð e elaborem um projeto de interven•‹o para solucionar o problema identificado 
(para o desenvolvimento desta atividade pode-se tomar como refer•ncia a constru•‹o do tema 
gerador, como proposto por Paulo Freire no livro Pedagogia do oprimido). Oriente-os a escrever 
o projeto levando em considera•‹o as seguintes etapas:

a) delimita•‹o do problema a ser enfrentado;

b) fixa•‹o dos objetivos que se pretende atingir;

c) coleta de dados sobre o que est‡ sendo analisado;

d) interpreta•‹o dos dados e estrutura•‹o do plano de a•‹o.

A atividade permite o desenvolvimento de habilidades de leitura e interpreta•‹o de textos, 
de observa•‹o da paisagem e di‡logo com pessoas do lugar, da capacidade de s’ntese e de 
organiza•‹o das etapas envolvidas em uma pesquisa. Ao final, os alunos ter‹o associado o tema 
estudado ao dia a dia do lugar onde moram e estabelecido um plano de a•‹o que valoriza a 
participa•‹o da comunidade na melhoria da qualidade de vida e o exerc’cio da cidadania.

 ■ Em conjunto com Hist—ria, Ž poss’vel analisar as fun•›es ur-
banas que deram origem a determinadas cidades e se Òacumula-
ramÓ nelas (industrial, comercial, tur’stica, portu‡ria, universit‡ria, 
religiosa, etc.). Que fun•‹o urbana originou a capital do estado 

onde os alunos vivem? E a cidade? Que outras fun•›es s‹o vis’veis nessas cidades?
 ■ Pesquisa sobre a rede urbana da regi‹o em que vivem os alunos, com o objetivo de notar 

como a especializa•‹o em determinada atividade econ™mica influencia a posi•‹o da cidade 
na rede urbana. Podem ser contatados profissionais da ‡rea de economia, administra•‹o, co-
mŽrcio exterior, bem como comerciantes, camel™s, entre outros. Qual Ž a posi•‹o da cidade 
na rede urbana nacional e mundial?

 ■ Seria importante que os alunos tivessem acesso a uma carta topogr‡fica do munic’pio onde 
vivem. Assim, eles poder‹o comparar a representa•‹o do terreno ˆ realidade que observam 
diariamente. Se a escola n‹o dispuser de uma carta topogr‡fica, ela pode ser adquirida ou 
requisitada nos postos do IBGE (Ž poss’vel solicitar pelo correio ou pela internet, na loja virtual 
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do IBGE: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 28 jan. 2013). Com Arte, baseados na leitura da carta, 

os alunos podem desenhar croquis e construir maquetes. Se possível, pode-se comparar as 

informações cartográficas à visualização do local no programa Google Earth, que disponibiliza 

imagens recentes de todo o planeta e permite utilizar a escala dinâmica.

 ■ Ainda com História, pode-se pesquisar as condições ambientais – qualidade do ar, poluição 

dos rios, saneamento básico – das cidades britânicas onde teve início a Revolução Industrial 

em fins do século XVIII. Faça uma comparação com as condições atuais.

Quest‹o-tema: Os problemas urbanos apresentam relação com o 

valor do solo?

Disciplinas: Geografia, Arte, Língua Portuguesa e Biologia. 

Tempo de dura•‹o: Um bimestre.

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa em jornais, revistas, internet, seleção de mapas e fotos relacionados ao 

tema, confecção de croquis dos arredores da escola ou do bairro onde mora e desenhos dos 

problemas urbanos.

 ■ em grupo: troca de material pesquisado, mapeamento dos problemas urbanos e do valor 

do solo nas diferentes áreas da cidade, produção de painel-síntese e relatório de observação.

Forma final do trabalho: painel-síntese composto de material iconográfico, relatório de ob-

servação, mapa de localização e identificação dos problemas urbanos e do valor do solo nas 

diferentes áreas da cidade.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e reconhecimento da relação entre o valor do solo urbano e os dife-

rentes problemas enfrentados pela cidade, mapeamento dos fenômenos.

 ■ Arte: leitura de imagens (fotos, desenhos, etc.), produção de material iconográfico relativo aos 

problemas urbanos.

 ■ Língua Portuguesa: leitura de artigos de revistas e jornais, produção de relatório descritivo da 

pesquisa de campo.

 ■ Biologia: levantamento dos problemas de saúde causados nos locais onde o lixo é deposita-

do, doenças provocadas pela falta de acesso a serviços de saneamento básico e relacionadas 

à poluição do ar nas grandes cidades.

Etapas do trabalho:

1. Elaborar croquis de partes distintas do bairro onde se localiza a escola ou de partes da 

cidade, identificando, preferencialmente por meio de fotos, os problemas urbanos.

2. Identificar problemas equivalentes em outras áreas da cidade, após a leitura de jornais e 

revistas.

3. Coletar dados sobre os diferentes valores de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

sobre o zoneamento da cidade (áreas estritamente residenciais, comerciais, industriais, mistas, 

etc.). Associar as informações, buscando coincidências ou divergências.

4. Identificar generalidades e singularidades dos problemas da área pesquisada em relação 

a outras regiões da cidade.

5. Mapear os resultados pesquisados e produzir relatório-síntese que mostre:

	 •	os	problemas	mais	frequentes	da	cidade;

	 •	a	diferença	de	ocupação	dos	bairros	e	a	relação	com	o	valor	do	solo	urbano;

	 •		a	relação	entre	diferentes	valores	do	solo	urbano	e	os	problemas	mais	comuns	às	diversas	

áreas da cidade.

6. Apresentar o trabalho expondo o material cartográfico, o relatório-síntese e as fotos.

proJEto  

intErdisciplinar 

sugestões bibliográficas

BUORO, A. et al. Viol•ncia urbana. Dilemas 
e desafios. S‹o Paulo: Atual, 2010. (Espa•o 
e debate).

Livro paradid‡tico que analisa a viol•ncia 
nas sociedades ocidentais, o hist—rico da 
viol•ncia no Brasil, os fatores envolvidos 
com a quest‹o e alguns nœmeros e casos, 
como o do crime organizado.

CAPEL, Horacio. La Cosm—polis y la ciudad. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003. (La 
estrela podar; 41).

Em cada um dos seis cap’tulos o autor 
analisa um aspecto do urbano. Por 
exemplo, no cap’tulo 1 discute a rela-
•‹o entre o escritor Jorge Lu’s Borges e 
a Cosm—polis; no cap’tulo 5 analisa o 
desenvolvimento cient’fico e a inova•‹o 
na cidade contempor‰nea.

CARLOS, Ana Fani A.; LEMOS, Am‡lia In•s 
Geraiges (Orgs). Dilemas urbanos: novas 
abordagens sobre a cidade. S‹o Paulo: Con-
texto, 2003. (Contexto Acad•mica).

Sete cap’tulos compostos por textos de 
diversos autores nos quais s‹o discutidos 
os seguintes temas: problemas urbanos 
(segrega•‹o, conflitos, etc.), espacialida-
des e temporalidades, cultura e cidade, 
o trabalho na cidade, pol’ticas urbanas, 
quest›es ambientais e sociais urbanas, o 
urbano no mundo da mercadoria. (Leia 

trecho desse livro na se•‹o Textos de 

apoio.)

CARLOS, Ana Fani A. A cidade. 7. ed. S‹o 
Paulo: Contexto, 2003. (Repensando a  
Geografia).

Analisa a paisagem urbana, o uso e a 
valoriza•‹o do solo da cidade.

CARNEIRO, Ruy de Jesus Mar•al. Organiza•‹o 

da cidade: planejamento municipal, plano 
diretor, urbanifica•‹o. S‹o Paulo: Max Limo-
nad, 1998.

Adapta•‹o de disserta•‹o de mestrado 
que trata de urbanismo e direito urba-
n’stico. Analisa o direito ˆ propriedade 
e sua fun•‹o social, as normas de desa-
propria•‹o, planejamento urban’stico e a 
fun•‹o do plano diretor.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. S‹o 
Paulo: Paz e Terra, 1999. (A Era da Informa-
•‹o: Economia, Sociedade e Cultura, 1).

No cap’tulo 6, ÒO espa•o de fluxosÓ, o 
autor analisa a din‰mica das mudan•as 
que v•m ocorrendo nas cidades em fun-
•‹o da acelera•‹o dos fluxos em escala 
mundial.

CORRæA, Roberto Lobato. O espa•o urbano. 
S‹o Paulo: çtica, 1995. (Princ’pios, 174).

Analisa os agentes da produ•‹o do espa-
•o urbano e os processos e formas espa-
ciais de centraliza•‹o, descentraliza•‹o, 
mobilidade e segrega•‹o nas cidades.

anota•›es
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comEntários E rEspostas das atividadEs

 f Cap’tulo 9 Ð O espa•o urbano do mundo contempor‰neo

compreendendo conteúdos

1.  a)  A rede urbana Ž composta por um conjunto de cidades no espa•o geográfico que se rela-

cionam e est‹o interligadas por sistemas de transportes e telecomunica•›es, pelos quais 

fluem mercadorias, pessoas, capitais, informa•›es, etc. A hierarquia urbana Ž formada pelas 

rela•›es travadas entre as cidades de diferentes tamanhos e potencial de influ•ncia, no 

interior de uma rede urbana. 

 b)  A concep•‹o clássica de hierarquia urbana, baseada na no•‹o de hierarquia militar, era 

muito rígida e fechada. Assim, as rela•›es dentro da rede urbana seguiam uma hierarquia 

crescente: vila Ð cidade local Ð centro regional Ð metr—pole regional Ð metr—pole nacio-

nal/mundial. Na atual no•‹o de hierarquia urbana, em fun•‹o dos avan•os tecnol—gicos 

nos transportes e nas telecomunica•›es, rompe-se com essa hierarquiza•‹o rígida. Desse 

modo, a vila ou a cidade local podem relacionar-se diretamente com a metr—pole regional 

ou nacional. Os fluxos já n‹o s‹o mais escalonados.

2.  As dist‰ncias, tanto em escala local, regional, como mundial, s‹o, hoje em dia, relativas devido 

ˆ acelerada moderniza•‹o dos sistemas de transportes e telecomunica•›es e a acelera•‹o 

no deslocamento de pessoas, mercadorias, capitais e, especialmente, informa•›es. Uma pes-

soa pode viver relativamente distante de um grande centro urbano e, no entanto, estar ple-

namente integrada a ele, desde que tenha ˆ disposi•‹o equipamentos e infraestrutura que 

permitam rápida locomo•‹o e comunica•‹o. Dist‰ncias continentais que antes demoravam 

muitas semanas para serem vencidas hoje s‹o percorridas em poucas horas. A consequ•ncia 

disso Ž que cada vez mais pode haver uma dispers‹o urbano-industrial, diminuindo o ritmo 

de crescimento das grandes metr—poles e megal—poles.

3.  Megacidade Ž um conceito quantitativo, define as cidades cuja popula•‹o Ž igual ou superior 

a 10 milh›es de habitantes. Segundo a ONU, havia 23 megacidades em 2011. Cidade global 

Ž um conceito qualitativo, define as cidades com melhor infraestrutura, independentemente 

do tamanho, que comandam os fluxos na rede urbana mundial. Segundo Globalization and 

World Cities Study Group and Network (GaWC), da Universidade de Loughborough (Reino Uni-

do), em 2010 havia 178 cidades globais: 47 de nível alfa, 64 de nível beta e 67 de nível gama. 

De acordo com a institui•‹o de pesquisa The Mori Memorial Foundation, sediada em T—quio 

(Jap‹o), em 2010 havia 35 cidades globais. Genericamente, as cidades globais t•m um papel 

muito mais importante do que as megacidades no atual capitalismo informacional, devido 

ao seu papel de comando das redes de fluxos globalizadas. Claro que muitas cidades, alŽm 

de mega, s‹o tambŽm globais, como Ž o caso de Nova York, T—quio, Los Angeles, S‹o Paulo, 

Cidade do MŽxico, etc.

4.  As desigualdades sociais se materializam nas paisagens urbanas de várias formas. Por exem-

plo, a segrega•‹o socioespacial, com os pobres morando em bairros da periferia, muitas 

vezes em loteamentos irregulares, com infraestrutura precária, favelas ao lado de edifícios 

modernos, bairros deteriorados e perigosos ao lado de bairros bem conservados e sossega-

dos, pessoas morando na rua, etc. Basta observar as paisagens das cidades brasileiras para 

perceb•-las. No entanto, isso n‹o Ž exclusividade das cidades brasileiras, Ž característico das 

paisagens das cidades dos países em desenvolvimento, embora tambŽm apare•a em muitas 

cidades dos países desenvolvidos, como no exemplo de Nova York (Estados Unidos).

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Espera-se que os alunos percebam que o grande nœmero de pessoas morando em favelas 

e loteamentos irregulares no município de S‹o Paulo indica que boa parte da popula•‹o da 

metr—pole n‹o tem acesso ˆ moradia adequada, segura e confortável, nem ˆ infraestrutura 

urbana adequada e a servi•os pœblicos de qualidade, que s‹o mais concentrados nas áreas 

centrais da cidade, onde tambŽm se encontram as maiores oportunidades de emprego. Ou 

seja, os melhores empregos e os bens e servi•os fundamentais para a qualidade de vida das 

pessoas n‹o s‹o garantidos de forma democrática a todos os cidad‹os. Isso se repete em 

outras grandes cidades brasileiras. Esses dados confirmam os argumentos de Milton Santos, 

para quem o grau de cidadania varia de acordo com a localiza•‹o no territ—rio da cidade. Os 

____. Trajet—rias geogr‡ficas. Rio de Janei-

ro: Bertrand Brasil, 1997.

Aborda as redes geográficas, o espaço 

urbano, a região, o espaço e a empresa 

e, na última parte, analisa espaço, tempo 

e cultura. (Leia trecho desse livro na se•‹o 

Textos de apoio.)

DIAS, Luiz Antonio (Org.). Cidade e Hist—ria: 

uma análise de processos de urbanização 

e construção de cidadania. Curitiba: CRV, 

2010.

Os sete artigos desta coletânea discutem 

o processo de urbanização em escala lo-

cal e nacional e a importância do conhe-

cimento do espaço urbano para o pleno 

exercício da cidadania.

DREW, David. Processos interativos homem-

-meio ambiente. 4. ed. Rio de Janeiro: Ber-

trand Brasil, 1998.

Analisa a relação entre seres humanos e 

o meio ambiente, as transformações de-

correntes em escala local e global. Trata 

o meio ambiente como um sistema que 

pode ser desequilibrado em consequên-

cia das ações humanas.

FERREIRA, João Sette W. O mito da cidade-

-global: o papel da ideologia na produção do 

espaço urbano. Petrópolis: Vozes; São Paulo: 

Ed. da Unesp; Salvador: Anpur, 2007.

Discute a origem do conceito de cidade 

global e, com base no estudo de São 

Paulo, analisa a manipulação ideológica 

que reduz o mundo a fluxos e mascara 

as desigualdades sociais e os problemas 

urbanos. (Leia trecho desse livro na se•‹o 

Textos de apoio.)

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido.  

44. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

Este livro propõe uma educação dialógi-

ca e problematizadora. Como método de 

interpretação e intervenção na realidade 

propõe o desenvolvimento do tema 

gerador.

GOMES, Paulo César da Costa. A condi•‹o 

urbana: ensaios de geopolítica da cidade. 

4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

Trata da relação entre o poder (ou 

poderes) e o território (ou territórios) 

urbano(s), daí o subtítulo “geopolítica da 

cidade”, e consequentemente da relação 

entre cidadania e espaço público. No 

capítulo VI, por exemplo, o autor discute 

o que a geografia tem a dizer sobre essa 

relação.

GOUVEIA, Ronaldo Guimarães. A quest‹o 

metropolitana no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 

2005.

Estudo sobre a urbanização e o planeja-

mento no Brasil, o papel dos municípios, 

a metropolização e as perspectivas da 

gestão metropolitana.
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JACOBI, Pedro. Cidade e meio ambiente: per-

cepções e pr‡ticas em S‹o Paulo. S‹o Paulo: 

Annablume, 1999.

Analisa o contexto socioambiental da 

cidade de S‹o Paulo Ð moradia, sanea- 

mento b‡sico, poluiç‹o do ar, lixo Ð e 

trata dos temas cidadania e educaç‹o 

ambiental.

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades: 

conversações com Jean Lebrun. S‹o Paulo:  

Ed. da Unesp, 1998.

Em uma conversa com Jean Lebrun, Le 

Goff retrata as cidades medievais em 

suas dimensões sociais, econ™micas, 

pol’ticas e estŽticas e traça paralelos com 

a cidade contempor‰nea.

MORENO, Júlio. O futuro das cidades. S‹o 

Paulo: Senac, 2002. (Ponto Futuro 11).

Analisa o hist—rico do desenvolvimento 

urbano, o impacto das novas tecnologias 

no ambiente urbano e a reforma urbana 

no Brasil. (Leia trecho desse livro na seção 

Textos de apoio.)

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira.  

3. ed. S‹o Paulo: Hucitec, 1996.

Analisa a evoluç‹o da populaç‹o urbana, 

agr’cola e rural, as alterações provocadas 

no per’odo tŽcnico-cient’fico, a metro-

polizaç‹o, a descentralizaç‹o atual e as 

tend•ncias da urbanizaç‹o brasileira no 

fim do sŽculo XX. (Leia trecho desse livro 

na seção Textos de apoio.)

____. Metamorfoses do espaço habitado: 

fundamentos te—ricos e metodol—gicos da 

Geografia. S‹o Paulo: Hucitec, 1988. (Geo-

grafia: Teoria e Realidade).

Discute o per’odo tŽcnico-cient’fico, a 

globalizaç‹o e v‡rias questões epistemo-

l—gicas da Geografia. O cap’tulo 4, ÒCate-

gorias tradicionais, categorias atuaisÓ, 

trata da especializaç‹o produtiva, das 

novas relações entre cidade e campo e da 

hierarquia urbana, entre outros temas.

_____. Metrópole corporativa fragmenta-

da: o caso de S‹o Paulo. S‹o Paulo: Nobel/

Secretaria de Estado da Cultura, 1990.

Analisa a especulaç‹o e os vazios urba-

nos, os transportes, a quest‹o fiscal e os 

gastos públicos.

SASSEN, Saskia. As cidades na economia 

global. S‹o Paulo: Studio Nobel, 1998. (Me-

gal—polis).

Analisa o impacto urbano da globaliza-

ç‹o, a nova economia urbana e as desi-

gualdades nas cidades. (Leia trecho desse 

livro na seção Textos de apoio.)

SCARLATO, Francisco Capuano. Urbaniza-

ç‹o. In: ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). 

Geografia do Brasil. S‹o Paulo: Edusp, 2011. 

(Did‡tica, 3).

Apresenta a urbanizaç‹o como um pro-

cesso hist—rico e analisa a estrutura inter-

na das cidades, os agentes econ™micos e 

sociais, o crescimento das cidades brasi-

leiras, a metropolizaç‹o, etc.

habitantes da periferia levam uma vida mais difícil e acabam, na prática, tendo sérios déficits 
de cidadania. Por isso Milton Santos fala que estão “condenados duas vezes à pobreza”. Na pe-
riferia as pessoas moram mal, têm infraestrutura urbana pior e estão distantes dos melhores 
empregos, que são oferecidos nas áreas centrais (como o centro expandido de São Paulo). 
Como constata o texto da Prefeitura de São Paulo, isso é uma condição estrutural que histori-
camente tem favorecido a “reprodução da pobreza ao longo de gerações”.

 b)  Para romper com esse círculo vicioso, essa “condição estrutural” de reprodução da pobreza, 
é fundamental a mobilização dos cidadãos e a organização da comunidade para cobrar 
das autoridades governamentais as soluções para os problemas apresentados. O muni-
cípio de São Paulo, por exemplo, vem desenvolvendo um programa de urbanização de 
favelas em grande parte devido à organização e à cobrança das comunidades. Eviden-
temente, num regime democrático, no qual há eleições livres, é importante conhecer os 
representantes que serão eleitos para cargos do Executivo e do Legislativo, para que não 
se vote em políticos desonestos e não comprometidos com a melhoria das condições de 
vida da população.  É importante os alunos perceberem que a segregação socioespacial 
que concentra os mais pobres nas periferias distantes não é exclusividade de países em 
desenvolvimento. Embora essa realidade seja mais grave nas cidades dos países em desen-
volvimento, principalmente as grandes, como São Paulo, ela não é exclusiva desse grupo 
de nações. Essa segregação aparece também em cidades dos países desenvolvidos, como 
Nova York, cujo mapa mostrado no capítulo evidencia que a violência urbana é mais grave 
em sua periferia em comparação às áreas centrais.

2.  a)  A lista do GaWC é mais extensa e hierarquizada do que a da Fundação Mori Memorial, que 
consta do gráfico de barras. Ao comparar as dez principais cidades globais do mapa com 
as do gráfico o aluno deverá perceber que a maioria delas coincide. Em ambas as classifica-
ções, as duas cidades mais importantes são Nova York e Londres. Paris, Tóquio, Cingapura, 
Hong Kong e Sydney também aparecem nas duas listas. As cidades que não coincidem são 
Xangai, Chicago e Dubai (na lista do GaWC) e Berlim, Amsterdam e Seul (na lista da Funda-
ção Mori Memorial). É importante que os alunos percebam que isso ocorre com qualquer 
classificação: dependendo do critério adotado, os elementos (no caso, as cidades globais), 
assim como sua ordem, podem ser ligeiramente diferentes.

 b)  Sim, São Paulo, que foi classificada como cidade global pelas duas instituições. Na lista do 
GaWC, a capital paulista aparece como uma das 18 cidades globais alfa, portanto, abaixo 
das alfa++ e alfa+. Na lista da Fundação Mori Memorial ela está entre as 35 cidades globais, 
ocupando a 33a posição. Ou seja, segundo os critérios adotados pelas duas instituições 
internacionais, a metrópole paulistana é uma importante cidade global, embora não enca-
bece nenhuma das duas listas.

 Essas atividades permitem um trabalho interdisciplinar com Sociologia e Matemática.

 f Capítulo 10 – As cidades e a urbanização brasileira

compreendendo conteúdos

1.  No Brasil, são recenseadas como população urbana todas as pessoas residentes no perímetro 
urbano dos municípios. Como as prefeituras, porém, aumentam esse perímetro para poder 
cobrar IPTU em vez de ITR e, assim, acabam abarcando algumas áreas rurais, a população 
residente em cidades acaba sendo superestimada.  Como essa metodologia não considera 
a densidade demográfica, número de habitantes e presença de equipamentos tipicamente 
urbanos, muitas aglomerações com estrutura e modo de vida rural em pequenos municípios 
têm seus cidadãos classificados como urbanos. Essa realidade compromete a comparação 
dos dados estatísticos de urbanização do Brasil com os de outros países.

2.  Até a década de 1930, quando efetivamente se iniciou o processo de industrialização brasi-
leiro, quase não havia integração econômica entre as regiões, e a rede urbana estruturava-se 
apenas em âmbito regional. Atualmente, com a plena integração econômica do território na-
cional, a rede urbana estrutura-se por todo o país, contando, além das metrópoles regionais, 
com duas nacionais: São Paulo e Rio de Janeiro.

3.  No Brasil, uma região metropolitana é um “conjunto de municípios conurbados, integrados 
social e economicamente e com problemas comuns de infraestrutura”. Nessas áreas há a ne-
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SERRANO. Pedro E. A. Pinto. Região metropo-

litana e seu regime constitucional. São Paulo: 
Verbatim, 2009.

Discorre sobre o Estado Federal, os mu-
nicípios, as regiões metropolitanas e seus 
regimes jurídicos.

SINGER, Paul. Economia política da urbaniza-

ção. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2002.

Reunião de ensaios sobre importantes 
temas urbanos: a urbanização como pro-
cesso histórico capitalista, a urbanização 
dependente e excludente na América 
Latina, urbanização e desenvolvimento 
em São Paulo, planejamento metropo-
litano, etc.

SPINK, Peter; CLEMENTE, Roberta (Orgs.). 20 

experiências de gestão pública e cidadania. 
Rio de Janeiro: FGV, 1999. (FGV Prática).

Coletânea de artigos que apresenta várias 
experiências de ações que melhoraram 
significativamente a qualidade de vida da 
população: programas de geração de em-
prego e renda, coleta seletiva de lixo, or-
çamento participativo, municipalização de 
projetos de reforma agrária, entre outros.

SPÓSITO, Eliseu Savério. A vida nas cidades. 
São Paulo: Contexto, 1994.

Trata da dinâmica urbana, da questão 
da moradia, do consumo e do meio 
ambiente.

________. Redes e cidades. São Paulo: 
Ed. da Unesp, 2008. (Paradidáticos).

Análise teórica de temas atuais, en-
volvendo o papel da internet, sobre as 
cidades, as redes, as redes de cidades e 
as cidades em redes.

SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo 

e urbanização. 11. ed. São Paulo: Contexto, 
2001. (Repensando a Geografia).

Analisa o processo de urbanização sob o 
capitalismo e seu vínculo com o processo 
de industrialização. 

VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: o 
Brasil é menos urbano do que se calcula. 
Campinas: Autores Associados, 2002.

O livro é composto de sessenta artigos 
publicados no jornal O Estado de S. Paulo 
até 2001, nos quais o autor discute as 
características do urbano e do rural, 
assim como a delimitação dessas duas 
realidades socioespaciais e principal-
mente a inadequação dos critérios para 
a definição de cidade no Brasil, o que 
faz com que nosso país seja, como está 
indicado no subtítulo, “menos urbano do 
que se calcula”. (Leia trecho desse livro na 

seção Textos de apoio.)

VILLAÇA, Flávio. Espaço intraurbano no Bra-

sil. São Paulo: Studio Nobel/Fapesp/Lincoln 
Institute, 1999.

Analisa o espaço urbano e regional, os 
processos de expansão urbana e conur-
bação e a segregação urbana.

cessidade de cria•‹o de uma esfera administrativa que esteja acima da existente nos munic’-
pios que formam a regi‹o metropolitana para administrar os problemas comuns de infraes-
trutura urbana. J‡ as aglomera•›es urbanas s‹o constitu’das por pequenas e mŽdias cidades 
integradas, mas sem a presen•a de um centro polarizador que extrapole a escala local.

4.  Entre as v‡rias interven•›es urban’sticas que podem ser provocadas por altera•›es no Plano 
Diretor, destacam-se: autoriza•‹o para a constru•‹o de edif’cios altos em bairros horizontais 
(verticaliza•‹o); altera•‹o nas rotas e modos de transportes coletivos; autoriza•‹o de implan-
ta•‹o de estabelecimentos comerciais em bairros residenciais; estabelecimento da densida-
de de ocupa•‹o em fun•‹o do tamanho dos lotes, etc.

desenvolvendo habilidades

a)  Por estar localizada no interior da floresta Amaz™nica, onde a rede urbana Ž bastante esparsa, 
Manaus estende sua polariza•‹o por uma ‡rea bem maior que a polarizada por Porto Alegre.

b)  Tanto na regi‹o polarizada por Manaus quanto na de Porto Alegre encontramos metr—pole, 
capital regional, centro sub-regional e centro de zona.

 Essa atividade possibilita um trabalho interdisciplinar com Sociologia.

testes e questões

Enem

1. D 2. C 3. D 4. C

questões de vestibulares

1.  O n’vel hier‡rquico que uma cidade ocupa no interior de uma rede urbana est‡ associado 
ao seu poder de polariza•‹o em fun•‹o da presen•a de comŽrcio e servi•os variados que 
atendam ˆs cidades por ela influenciadas.

2.  a)  Nesse esquema, havia forte hierarquiza•‹o entre as cidades, lembrando uma hierarquia 
militar. As cidades eram classificadas segundo sua popula•‹o e as rela•›es econ™micas, 
sociais e culturais eram escalonadas da metr—pole nacional atŽ a vila.

 b)  Com os avan•os tecnol—gicos nos transportes e nas telecomunica•›es h‡ crescente inter-
-rela•‹o entre todas as cidades, independentemente do tamanho, rompendo com o mo-
delo escalonado e hierarquizado do esquema tradicional.

3.  A regi‹o com maior popula•‹o absoluta vivendo em assentamentos prec‡rios Ž o sul da 
çsia, com destaque para a êndia (em 2009 possu’a 105 milh›es de pessoas vivendo nessas 
condi•›es), Paquist‹o (30 milh›es) e Bangladesh (28 milh›es). A regi‹o com maior popula•‹o 
relativa vivendo em assentamentos prec‡rios Ž a çfrica Subsaariana, na qual diversos pa’ses 
possuem mais de 60% dos habitantes vivendo nessas condi•›es; a pior situa•‹o encontra-se 
na Repœblica Centro Africana onde 96% da popula•‹o vivem em favelas. Entre as justificativas 
para a grande presen•a de assentamentos prec‡rios nessas regi›es, destacam-se o r‡pido 
•xodo rural, a falta de planejamento e investimentos em infraestrutura urbana (como habita-
•‹o e saneamento b‡sico), alŽm da baixa renda da maior parte da popula•‹o.

4.  O aumento da quantidade de autom—veis em circula•‹o agrava os congestionamentos e 
suas consequ•ncias sobre o dia a dia dos cidad‹os: maior tempo de deslocamento entre 
os locais de moradia, trabalho, estudo e outros; maior lan•amento de gases poluentes na 
atmosfera e consequente preju’zo ˆ saœde das pessoas; maior polui•‹o sonora; necessidade 
de novos investimentos pœblicos para melhorar a fluidez do tr‡fego e a fiscaliza•‹o.  

5.  a)  A sequ•ncia de figuras ilustra a transforma•‹o da paisagem pelo trabalho humano, com o 
objetivo de satisfazer necessidades econ™micas ditadas pelo sistema produtivo e garantir a 
sobreviv•ncia das pessoas. Ilustra, enfim, a produ•‹o do espa•o geogr‡fico pela sociedade.

 b)  A transforma•‹o do espa•o geogr‡fico ilustrada nas figuras causa impactos ambientais, 
tais como desmatamento, desequil’brio nos ecossistemas, altera•›es clim‡ticas, etc.

testes de vestibulares

1. D 5. E 9. D 13. C 17. B 21. 01+02+04+08=15

2. 01+02+04+08=15 6. C 10. A 14. A 18. C 22. C

3. B 7. A 11. E 15. V, F, F, V, F 19. B 23. D

4. A 8. E 12. C 16. D 20. B 24. C
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 f Textos de apoio

 1   Cidade e democracia

ƒ plenamente reconhecido que as condi•›es macroestru-
turais do pa’s e sua inser•‹o internacional s‹o muito positivas, 
desdobrando uma favor‡vel perspectiva de desenvolvimen-
to. Nesse processo, o sistema urbano tem papel fundamental. 
S‹o as cidades grandes, em especial as metr—poles, o lugar 
privilegiado do interc‰mbio econ™mico mundial, das maio-
res oportunidades ligadas ao conhecimento, ˆ pesquisa e ˆ 
inova•‹o. Hoje, 85% da popula•‹o do pa’s vivem em cidades. 
[veja a seguir o artigo 4, de JosŽ Eli da Veiga, que questiona 
esse dado] Doze metr—poles abarcam 45% do Brasil urbano, 
enquanto as duas maiores, S‹o Paulo e Rio de Janeiro, soma-
das, chegam a 20% da popula•‹o urbana brasileira e se apro-
ximam de 30% do produto interno bruto nacional. 

O desenvolvimento nacional e o desenvolvimento urbano 
s‹o interdependentes. Mas, na œltima dŽcada, quando o Brasil 
construiu 13 milh›es de domic’lios, 40% deles foram constru’-
dos em favelas (Òassentamentos subnormaisÓ, na express‹o do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estat’stica), dos quais 88% 
nas metr—poles. O cuidado com as cidades, no pa’s, tem sido 
muito inferior ao necess‡rio. Assim, ao ingressar no novo mi-
l•nio, o Brasil urbano apresenta elevado passivo ambiental. A 
escassez de investimento no transporte coletivo de alto ren-
dimento e a op•‹o pelo transporte rodovi‡rio, sobretudo o 
est’mulo ao autom—vel, leva o tr‰nsito urbano ˆ quase imobi-
lidade. O setor transporte consome 26% do total das diversas 
fontes de energia do pa’s, dos quais 96% no modo rodovi‡rio. 
Nas 438 maiores cidades, 23% do consumo de energia no se-
tor Ž com coletivos e 73% com autom—veis, segundo o relat—-
rio de 2011 da Associa•‹o Nacional de Transportes Pœblicos. 

As ‡guas urbanas est‹o polu’das, e apenas 48% dos domi-
c’lios est‹o ligados a sistemas de esgoto. A gest‹o das cidades 
recebe pouco estudo e investimento. Exemplifica-se com o 
caso das cidades metropolitanas, que n‹o disp›em de estatu-
to pr—prio. Nesse panorama, a presta•‹o dos servi•os pœblicos 

Ð ressalta-se a seguran•a pœblica Ð Ž escassa e mal distribu’da. 
Os altos ’ndices de viol•ncia urbana nas metr—poles j‡ est‹o 
alcan•ando as cidades mŽdias. O enfrentamento desse passi-
vo socioambiental-urban’stico se coloca, francamente, como 
uma das condi•›es para o desenvolvimento nacional.  

Nosso pa’s foi capaz de construir novo patamar pol’tico e 
econ™mico em pouco mais de duas dŽcadas, com amplia•‹o 
dos direitos e garantias cidad‹s e crescimento da economia. A 
incorpora•‹o econ™mica dos estratos mais pobres da popula-
•‹o se apresenta como uma possibilidade demonstrada, e n‹o 
apenas como um desejo. Simetricamente, no ‰mbito urbano, 
essa conquista dever‡ corresponder ̂  busca pela equidade no 
acesso e usufruto da cidade. Ou seja, um processo de pol’ticas 
pœblicas que busque universalizar a presta•‹o dos servi•os 
pœblicos; que reconhe•a as preexist•ncias ambientais e cul-
turais constru’das pela popula•‹o; que contemple o acesso ˆ 
moradia adequada como um direito cidad‹o; que considere 
a mobilidade urbana como conquista social e fator de pro-
mo•‹o do desenvolvimento; enfim, que encaminhe a cidade 
para a sustentabilidade ambiental e social. A quest‹o urbana 
Ž pouco ass’dua no debate nacional, apesar desse quadro de 
possibilidades e car•ncias enfrentado pelas cidades brasilei-
ras. Mesmo por ocasi‹o de elei•›es gerais, quase nada Ž dis-
cutido sobre a cidade, sugerindo uma baixa conscientiza•‹o 
da sociedade sobre as consequ•ncias negativas desse alhea-
mento para o bem-estar geral. Mas o sistema urbano brasi-
leiro precisa ser tratado em sua dimens‹o estratŽgica para o 
desenvolvimento socioecon™mico do pa’s.

A democracia veio para ficar. As cidades precisar‹o corres-
ponder a essa dimens‹o pol’tica.

MAGALHÌES, SŽrgio. Ciência Hoje. v. 49. Rio de Janeiro: Instituto Ci•ncia 
Hoje, n. 292, maio 2012. Dispon’vel em: <http://assinaturadigital.cien-

ciahoje.org.br/revistas/revistas//292/files/assets/basic-html/page1.html>. 
Acesso em: 20 jun.2012. 

 2   Processos espaciais e a cidade

Vista como uma forma de organiza•‹o do espa•o pelo ho-
mem, a cidade pode ser considerada, de acordo com Harvey, 
como a express‹o concreta de processos sociais na forma de um 
ambiente f’sico constru’do sobre o espa•o geogr‡fico. Express‹o 
de processos sociais, a cidade reflete as caracter’sticas da socie-
dade. Esta defini•‹o tem o mŽrito da universalidade, quer em ter-
mos de tempo, quer de espa•o, enquadrando tanto as cidades 
cerimoniais da China antiga, as cidades maia e asteca, como o 
burgo medieval, a cidade colonial e a metr—pole moderna.

Esta œltima constitui-se em um produto da economia de 
mercado, afetada direta ou indiretamente pela industrializa-
•‹o, e da complexa sociedade estratificada que emerge. Como 
tal, a metr—pole moderna constitui-se em importante local de 
acumula•‹o de capital e onde as condi•›es para a reprodu-
•‹o da for•a de trabalho podem mais plenamente ser reali-
zadas. Tais processos sociais produzem forma, movimento e 
conteœdo sobre o espa•o urbano, originando a organiza•‹o 
espacial da metr—pole. Esta organiza•‹o caracteriza-se por 
usos da terra extremamente diferenciados tais como o da ‡rea 
central, ‡reas industriais e ‡reas residenciais diversas, e pelas 
intera•›es como fluxo de capital, migra•›es di‡rias entre local 

de resid•ncia e local de trabalho, e deslocamento de consumi-
dores, que permitem integrar essas diferentes partes.

Entre processos sociais, de um lado, e organiza•‹o espa-
cial, de outro, aparece um elemento mediador, que viabiliza 
que os processos originem forma, movimento e conteœdo 
sobre o espa•o. Este elemento viabilizador constitui-se em 
um conjunto de for•as que atuam ao longo do tempo e que 
permitem localiza•›es, relocaliza•›es e perman•ncia das ati-
vidades e popula•‹o sobre o espa•o urbano. S‹o os processos 
espaciais, respons‡veis imediatos pela organiza•‹o espacial 
complexa que caracteriza a metr—pole moderna. Tais pro-
cessos s‹o postos em a•‹o pelos atores que modelam a or-
ganiza•‹o do espa•o, propriet‡rios dos meios de produ•‹o, 
propriet‡rios de terras, empresas imobili‡rias e de constru•‹o, 
associadas ou n‹o ao grande capital, e o Estado, conforme 
apontam, entre outros, Form, Harvey e Capel. Cada um destes 
atores tem sua pr—pria estratŽgia e entre os tr•s primeiros h‡ 
conflitos que s‹o, em maior ou menor grau, resolvidos pelo 
Estado, simultaneamente ator e ‡rbitro destes conflitos.

CORRæA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1997. p. 121-122.
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 3   A organiza•‹o interna das cidades: a cidade ca—tica

Como definir a organiza•‹o interna atual das cidades bra-
sileiras? Quanto menor a aglomera•‹o, menor a diversidade 
de sua ecologia social; quanto mais populosa e mais vasta, 
mais diferenciadas a atividade e a estrutura de classes, e mais 
o quadro urbano Ž comp—sito, deixando ver melhor suas di-
ferencia•›es.

As cidades, e sobretudo as grandes, ocupam, de modo 
geral, vastas superf’cies, entremeadas de vazios. Nessas ci-
dades espraiadas, caracter’sticas de uma urbaniza•‹o cor-
porativa, h‡ interdepend•ncia do que podemos chamar 
de categorias espaciais relevantes desta Žpoca: tamanho 
urbano, modelo rodovi‡rio, car•ncia de infraestruturas, es-
pecula•‹o fundi‡ria e imobili‡ria, problemas de transporte, 
extrovers‹o e periferiza•‹o da popula•‹o, gerando, gra•as 
ˆs dimens›es da pobreza e seu componente geogr‡fico, 
um modelo espec’fico de centro-periferia. Cada qual dessas 
realidades sustenta e alimenta as demais e o crescimento 
urbano Ž, tambŽm, o crescimento sist•mico dessas carac-

ter’sticas. As cidades s‹o grandes porque h‡ especula•‹o 
e vice-versa; h‡ especula•‹o porque h‡ vazios e vice-versa; 
porque h‡ vazios as cidades s‹o grandes. O modelo ro-
dovi‡rio urbano Ž fator de crescimento disperso e do es-
praiamento da cidade. Havendo especula•‹o, h‡ cria•‹o 
mercantil da escassez e o problema do acesso ˆ terra e ˆ 
habita•‹o se acentua. Mas o dŽficit de resid•ncias tambŽm 
leva ˆ especula•‹o e os dois juntos conduzem ˆ periferiza-
•‹o da popula•‹o mais pobre e, de novo, ao aumento do 
tamanho urbano. As car•ncias em servi•os alimentam a es-
pecula•‹o, pela valoriza•‹o diferencial das diversas fra•›es 
do territ—rio urbano. A organiza•‹o dos transportes obede-
ce a essa l—gica e torna ainda mais pobres os que devem 
viver longe dos centros, n‹o apenas porque devem pagar 
caro seus deslocamentos como porque os servi•os e bens 
s‹o mais dispendiosos nas periferias. [...]

SANTOS, M. A urbanização brasileira. 3. ed.  
S‹o Paulo: Hucitec, 1996. p. 95-96.

 4   O Brasil Ž menos urbano do que se calcula

Metodologia oficial de c‡lculo da Òtaxa de urbaniza•‹oÓ no pa’s est‡ obsoleta

A vigente defini•‹o de ÒcidadeÓ Ž obra do Estado Novo. 
Foi o Decreto-Lei 311, de 1938, que transformou em cidades 
todas as sedes municipais existentes, independentemente 
de suas caracter’sticas estruturais e funcionais. Da noite para 
o dia, ’nfimos povoados, ou simples vilarejos, viraram cida-
des por norma que continua em vigor, apesar de todas as 
posteriores evolu•›es institucionais. N‹o somente as dos pe-
r’odos p—s-1946, p—s-1964 e p—s-1988, mas tambŽm as que 
est‹o sendo introduzidas pelo nov’ssimo Estatuto da Cida-
de. Por exemplo, ao dispensar da exig•ncia de Plano Diretor 
quase todas as ÒcidadesÓ com menos de 20 mil habitantes. 
Ser‡ razo‡vel que no in’cio do sŽculo XXI se considere Òcida-
deÓ um aglomerado de menos de 20 mil pessoas?

AtŽ 1938 o Brasil n‹o teve dispositivo legal que esta-
belecesse diferen•a entre cidade e vila. Era costume elevar 
ˆ condi•‹o de vila, ou mesmo diretamente ˆ condi•‹o de 
cidade, rœsticas sedes de freguesia, a mais antiga unidade 
territorial brasileira. E vilas e cidades surgiam atŽ sem a 
prŽvia exist•ncia de freguesias. Tanto cidades, quanto vilas, 
podiam ser sedes de munic’pios. E os limites geogr‡ficos 
de sua jurisdi•‹o eram demarcados pelos limites das fre-
guesias, desde que se tratasse de espa•o com ocupa•‹o 
consolidada. AtŽ havia regras para que as cidades e vilas 
pudessem exercer suas diferentes fun•›es, mas a decis‹o 
de criar ou elevar uma localidade ˆ categoria de vila, ou de 
cidade, n‹o respeitava qualquer norma.

Iniciativas estaduais de uniformiza•‹o desse quadro ter-
ritorial surgiram com a Repœblica, mas foi o Estado Novo que 
estabeleceu as regras de divis‹o territorial que permanecem 
em vigor. ƒ verdade que a partir de 1991 o IBGE definiu tr•s 
categorias de ‡reas urbanas (urbanizadas, n‹o urbanizadas, 
e urbanas-isoladas) e quatro tipos de aglomerados rurais (ex-
tens‹o urbana, povoado, nœcleo e outros). Todavia, em vez de 
abolida ou amenizada, acabou sendo fortalecida pela nova 
nomenclatura essa r’gida e vetusta conven•‹o de que toda 
sede de munic’pio Ž necessariamente espa•o urbano, seja 
qual for sua fun•‹o, dimens‹o, ou situa•‹o.

Nada disso teria muita import‰ncia se fossem poucos 
os casos de sedes municipais que exercem irris—ria press‹o 
antr—pica sobre ecossistemas pouco artificializados, ˆs ve-
zes quase intocados. No entanto, a grande maioria dos mu-
nic’pios brasileiros tem essas caracter’sticas. Basta dizer que 
em 70% deles as densidades demogr‡ficas s‹o inferiores a  
40 hab./km2, enquanto o par‰metro da OCDE para que uma 
localidade seja considerada urbana Ž de 150 hab./km2. Por 
este critŽrio, apenas 411 dos 5 507 munic’pios brasileiros exis-
tentes em 2000 seriam considerados urbanos.

O mais bizarro, contudo, Ž que a vigente delimita•‹o de ca-
r‡ter inframunicipal dos territ—rios urbanos s— Ž adotada por 
um pequeno punhado de pa’ses, como El Salvador, Equador, 
Guatemala e Repœblica Dominicana. Na excelente companhia 
desses quatro tigres cucarachos, o Brasil considera urbanos 
os habitantes de qualquer sede municipal, mesmo que tais 
localidades perten•am a ecossistemas dos menos artificiali-
zados. A distor•‹o chega a tal ponto que mesmo popula•›es 
ind’genas ou guardas florestais de ‡reas de preserva•‹o s‹o 
considerados urbanos caso suas ocas ou palho•as estejam no 
interior do per’metro de alguma sede municipal ou distrital. 
S‹o inœmeros os casos de munic’pios com popula•‹o irris—ria 
e ’nfima densidade demogr‡fica, mas com alt’ssima Òtaxa de 
urbaniza•‹oÓ. Por exemplo, munic’pios como Ipu‹ (SP), Para-
napoema (PR), Itapo‡ (SC), ou Minas do Le‹o (RS), t•m me-
nos de 12 mil habitantes e menos de 35 por km2, mas Òtaxa 
de urbaniza•‹oÓ superior a 90%. Isso para n‹o citar munic’pios 
como Vit—ria do Jar’ (AP), com 8 550 habitantes, 0,3 por km2, 
mas 80% de Òurbaniza•‹oÓ.

Enfim, o m’nimo que se pode dizer a respeito da me-
todologia oficial de c‡lculo da Òtaxa de urbaniza•‹oÓ do 
Brasil Ž que ela Ž anacr™nica e obsoleta. E a evolu•‹o das 
abordagens de delimita•‹o urbana no resto do mundo s— 
confirma que o uso desse indicador deveria exigir extrema 
cautela. Para que a configura•‹o territorial brasileira n‹o 
permane•a t‹o obscura, Ž imprescind’vel construir tipolo-
gias alternativas, capazes de captar a imensa diversidade 

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_MP_015a080.indd   58 4/12/13   4:54 PM



Manual do Professor 59

dos municípios. Um desafio que começou a ser enfrentado 
com muito sucesso no estudo Caracterização e Tendências 
da Rede Urbana do Brasil (Ipea/IBGE/Nesur-IE/Unicamp, 
1999). Atualizando-se os resultados desse trabalho, per-

cebe-se que só está efetivamente na rede urbana menos 
de 60% da população brasileira (ver tabela). E não mais de 
80%, como impõe a linha estado-novista que baliza a me-
todologia oficial.

 5   O lugar e a produ•‹o na economia global

Rede urbana do Brasil de 1991 a 2000

Conforme tipologia Ipea/IBGE/Nesur-IE/Unicamp (1999)

Tipos
Nœmero de 
munic’pios

Popula•‹o (milhões) Varia•‹o (%)

1991 2000 1991 2000

12 aglomerações metropolitanas 200 48,5 57,4 8,9 18,4

37 aglomerações não metropolitanas 178 18,5 22,7 4,2 22,8

77 centros urbanos 77 13,2 16,1 2,9 22,0

Urbanos 455 80,2 96,3 16,1 20,0

BRASIL 5507 146,8 169,6 22,8 15,5

À medida que se aproxima o fim do século XX, o enorme 
desenvolvimento das telecomunicações e a ascendência das 
indústrias da informação levaram analistas e políticos a pro-
clamar o fim das cidades. Estas, dizem-nos eles, devem tornar-
-se obsoletas enquanto entidades econômicas. Com a realo-
cação, em grande escala, dos escritórios e fábricas em áreas 
menos congestionadas e de custo mais baixo do que o das 
grandes metrópoles, o local de trabalho, computadorizado, 
poderá situar-se em qualquer lugar: em um “escritório-fábrica” 
nas Bahamas ou em uma residência em um bairro elegante. 
O crescimento das indústrias da informação possibilitou que 
muitos dados sejam transmitidos instantaneamente a todo o 
planeta. A globalização da atividade econômica sugere que o 
lugar – sobretudo o tipo de lugar representado pelas cidades 
– já não tem mais importância.

Essa afirmação, porém, é parcial. Com efeito, todas essas 
tendências estão se desenvolvendo, mas elas representam 
apenas metade daquilo que está acontecendo. Ao lado da dis-
persão das atividades econômicas, bem documentada, aliás, 
surgiram novas formas de centralização territorial, relativas ao 
gerenciamento no nível dos altos escalões e ao controle das 
operações. Os mercados nacionais e globais, bem como as 
operações globalmente integradas, requerem lugares centrais, 
onde se exerça o trabalho de globalização. Além disso, as in-
dústrias da informação necessitam de uma vasta infraestrutura 
física que contenha nós estratégicos, com uma hiperconcentra-
ção de determinados meios. Finalmente, até as mais avançadas 
indústrias de informação possuem um processo produtivo.

Uma vez que esse processo é submetido à análise, coi-
sas engraçadas acontecem. As secretárias fazem parte dele, 
do mesmo modo que os encarregados da faxina dos prédios 
onde os profissionais exercem seu trabalho. Emerge uma 
configuração econômica muito diferente daquela sugerida 
pelo conceito de economia da informação, por meio da qual 
recuperamos as condições materiais, os locais de produção e 
a pertença a um determinado lugar que também fazem par-
te da globalização e desta mesma economia da informação. 
Um exame detalhado das atividades, empresas, mercados e 
infraestrutura física envolvidos na globalização e concentra-
dos nas cidades permite-nos perceber o papel atualmente 
desempenhado por estas últimas em uma economia global. 
Assim, quando as telecomunicações foram introduzidas em 
larga escala em todas as indústrias adiantadas, na década 
de 1980, vimos as regiões centrais, onde se concentram os 
negócios nas grandes metrópoles, e os centros empresa-
riais do mundo – Nova York, Los Angeles, Londres, Tóquio, 
Frankfurt, São Paulo, Hong Kong e Sydney, entre outros – 
atingirem uma densidade como jamais existiu. Essa explo-
são da quantidade de empresas estabelecidas nos centros 
das principais cidades, durante aquela década, caminha em 
sentido contrário daquele que se deveria esperar de acordo 
com modelos que enfatizam a dispersão territorial, o que é 
especialmente verdadeiro dado o alto custo da localização 
em áreas centrais.

SASSEN, Saskia. As cidades na economia global. São Paulo: Studio Nobel, 
1998. p. 13-14. (Megalópolis).

 6   A cidade digital

Nossa vida e nossas cidades estão sendo e serão cada vez 
mais marcadas pelo advento de redes eletrônicas como a in-
ternet. São mudanças que possivelmente darão origem a um 
novo urbanismo, tamanho o impacto que o mundo digital 
tem sobre o mundo físico. Está surgindo novo tipo de cidade, 
onde se destacam certas porções de “quarteirões inteligentes”, 
locais densamente ocupados e abundantemente interligados 
por uma caríssima infraestrutura de telecomunicações digi-
tais, segundo William J. Mitchell, diretor da Escola de Arqui-

tetura e Urbanismo do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) e autor do visionário livro City of bits.

O primeiro impacto tem sido alterações na distribuição 
espacial das atividades econômicas e sociais. As novas e mais 
flexíveis formas de produção, marketing e distribuição de bens 
e serviços acabarão por eliminar os padrões tradicionais de es-
tabelecimento do comércio, da indústria e dos prestadores de 
serviço dentro da cidade. Analisando a questão, Mitchell lem-
bra que, para os indivíduos, isso implica mudanças de local 

VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. 
Campinas: Autores Associados, 2002. p. 63-66.
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de trabalho, transforma•‹o da qualidade e do custo de vida 
de determinados lugares e maior ou menor dificuldade para 
ter acesso aos produtos ou tarefas de que necessitam. Para 
os arquitetos e planejadores, Ž o desafio de conceber novos 
locais para as atividades econ™micas, sem descuidar das ne-
cessidades dos cidad‹os, como empregos e servi•os sociais. E, 
para os pol’ticos e administradores pœblicos, a quest‹o maior 
Ž como atender a demanda de infraestrutura gerada pelas 
transforma•›es.

Os Òquarteir›es inteligentesÓ permitem que pessoas e or-
ganiza•›es atuem em lugares dispersos, mas, ao mesmo tem-
po, estejam interconectadas, em permanente interatividade, 
com novos, flex’veis e eficientes sistemas de produ•‹o, arma-
zenagem e distribui•‹o.

Isso est‡ criando um vasto mercado virtual para o traba-
lho, os servi•os e os bens, dando aos vendedores condi•›es 
de atingirem potencialmente mais compradores, ao mesmo 
tempo que se d‡ potencialmente aos compradores mais 
oportunidades de escolha, pre•os mais vantajosos e informa-
•›es mais detalhadas. Ao mudar os sistemas de distribui•‹o, 
a nova realidade est‡ igualmente transformando os lugares 
de consumo. E, ao suportar intera•›es em tempo real por sis-
temas de telecomunica•›es, est‡ produzindo e sustentando 
comunidades virtuais que, apesar de dispersas, t•m pr‡ticas, 
linguagens e culturas de interesse comum.

Quando caracteriza as cidades do sŽculo XXI como siste-
mas interligados e interativos, Mitchell n‹o se refere apenas 
aos lugares densamente conectados. ÔÕVamos encontrar in-
tera•‹o e conex‹o tambŽm na escala das roupas, c™modos, 
constru•›es, campi, bairros, regi›es metropolitanas e infraes-
truturas globais.Ó

Mitchell lembra que as atividades suportadas por qualquer 
cidade definem sua infraestrutura e acabam marcando sua per-
sonalidade. Na Roma Antiga, a constru•‹o dos aquedutos n‹o 
apenas resolveu o problema do suprimento da ‡gua, mas tam-
bŽm estabeleceu o limite entre os territ—rios sanit‡rios e os n‹o 
sanit‡rios. Quando a Revolu•‹o Industrial trouxe g‡s e redes de 
energia elŽtrica, as cidades se iluminaram e puderam estender 
suas atividades para a noite e, depois, a madrugada. ÔÕA calefa-
•‹o, o encanamento de ‡gua quente e os dutos de ar condicio-
nado permitiram criar centrais de energia dentro dos prŽdios e 
tornaram a vida urbana mais confort‡vel.Ó E Alexander Graham 
Bell abriu o caminho para um mundo de lugares conectados.

Para Stephen Graham, professor da Universidade de New-
castle (Inglaterra), a cidade e a telem‡tica s‹o hoje am‡lgamas 

que interagem. A cidade Ž a concentra•‹o f’sica que ajuda a 
superar as restri•›es de tempo minimizando as limita•›es de 
espa•o. As telecomunica•›es, por sua vez, superam as res-
tri•›es de espa•o pela minimiza•‹o do tempo, interligando 
pontos distantes ̂  velocidade da luz. Disso resultaria uma vida 
urbana mais vol‡til e acelerada, mais incerta, mais fragmenta-
da e mais dif’cil de entender. Ao mesmo tempo, a economia 
globalizada adota as grandes cidades como centros de con-
trole, sem, contudo, estancar a tend•ncia paralela de descen-
traliza•‹o dos servi•os de rotina para fora das metr—poles. Em 
fun•‹o dessas mudan•as, Graham considera que as grandes 
‡reas urbanas s‹o, fundamentalmente, Òcentros de troca de 
informa•›esÓ.

A revolu•‹o digital nos obriga a reinventar os espa•os pœ-
blicos, os bairros e as cidades. As transforma•›es, Ž claro, n‹o 
ocorrem de uma œnica vez, nem tampouco atingem todo ter-
rit—rio e mesmo toda popula•‹o. Toda mudan•a gera confli-
tos e cria privilegiados, mas sobretudo exclu’dos, em especial 
no in’cio. Com o decorrer do tempo, as diferen•as tendem a 
encurtar-se. Talvez a nova realidade incentive formas de rela-
cionamento e outros padr›es sociais que elevem nossa quali-
dade de vida. ÒO resultado poder‡ ser prŽdios mistos de mora-
dia e trabalho, bairros 24 horas, ÔvizinhosÕ virtuais e produ•‹o e 
distribui•‹o descentralizadasÓ, segundo Mitchell. ÒTemos que 
aprender a construir Ôe-topiasÕ, ou seja, cidades eletr™nicas, in-
terconectadas globalmente, para a alvorada do novo mundo.Ó 
Ele n‹o gosta, contudo, de ser considerado mais um tecno-
triunfalista ou profeta do ciberespa•o. ÒNossa tarefa Ž dese-
nhar o futuro que queremos, e n‹o adivinhar seus caminhos 
predeterminados.Ó

Com a nova realidade, o lugar j‡ n‹o Ž mais um imperativo 
Ð basta que o local esteja eletronicamente interconectado. O 
lugar de trabalho, por exemplo, pode ser a resid•ncia. Isto Ž, 
pode voltar a ser a casa, como j‡ aconteceu no passado, antes 
da Revolu•‹o Industrial. Essa transforma•‹o j‡ est‡ aconte-
cendo em muitos lares, exigindo de arquitetos e decoradores 
novas concep•›es de espa•o, ambiente e infraestrutura de 
servi•os. Crescem tambŽm os servi•os de entrega em domic’-
lio, um conforto para quem tem a casa como o centro nervoso 
de tudo. O que n‹o significa, em absoluto, que os tradicionais 
lugares de trabalho, como os escrit—rios, por exemplo, este-
jam com os dias contados. [...]

MORENO, Jœlio. O futuro das cidades. S‹o Paulo: Senac, 2002. p. 99-100. 
(Ponto Futuro 11).

 7   A teoria da “cidade-global”

[...]

ƒ importante observar que a conceitua•‹o das Òcidades-
-globaisÓ se desenvolve em um per’odo hist—rico (a partir da 
dŽcada de 70) em que os impactos espaciais da Òrevolu•‹o 
da inform‡ticaÓ e da reestrutura•‹o produtiva Ð que Harvey 
(1992) apresenta como a passagem do sistema de acumula-
•‹o r’gida do fordismo para um modelo de acumula•‹o fle-
x’vel do p—s-modernismo Ð s‹o bastante significativos nos 
pa’ses industrializados. As cidades do Norte passaram, com 
o desmonte das estruturas tradicionais e r’gidas do espa•o 
da produ•‹o fordista, e com a dispers‹o espacial permitida 
pelas tecnologias de comunica•‹o, por um forte processo 
de desconcentra•‹o industrial, exemplarmente verificado na 

acelerada degrada•‹o e abandono de outrora poderos’ssimos 
centros industriais fordistas, como, por exemplo, a cidade nor-
te-americana de Detroit.

Apenas alguns antigos centros industriais com know-how 
acumulado de m‹o de obra e possuidores de centros de pes-
quisa e desenvolvimento e universidades conseguem reciclar-
-se para o uso de novas tecnologias de produ•‹o (LIPIETZ). No 
mais, a crise de consumo e o alto grau de desemprego leva-
ram muitos centros urbanos europeus e norte-americanos ˆ 
situa•‹o de estagna•‹o e r‡pida degrada•‹o. Assim, a matriz 
te—rica da Òcidade-globalÓ aparece como para evidenciar um 
modelo Òque deu certoÓ, usando o caso das cidades mais po-
derosas na lideran•a desse capitalismo Òp—s-reestrutura•‹o 
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produtiva”. O discurso é o de que são justamente as “cidades-

-globais” aquelas que foram – e serão – capazes de superar 

o processo de desindustrialização e degradação comentado 

anteriormente, o que explica o esforço verificado para rotu-

lar toda grande cidade de “global”. Afinal, o “selo de qualidade 

global” representaria uma garantia de sobrevida em um cená-

rio econômico incerto.

A busca por uma categorização das cidades em diferentes 

níveis de “globalidade” levou os autores de linha teórica a esta-

belecer um conjunto de “atributos” necessários à cidade-glo-

bal, que variam muito pouco de autor a autor. Em uma abor-

dagem crítica, Carvalho resume com clareza esse raciocínio:

O tipo ideal que se construiu para definir a cidade-global 

partiu das caracter’sticas comuns observadas nas metr—po-

les que sofreram o impacto da globaliza•‹o da economia. O 

que foi a princ’pio compreendido como especificidade hist—-

rica vivida por algumas metr—poles passou a se constituir em 

atributo a partir do qual se poderia designar como ÒglobalÓ 

determinadas cidades. Seria, portanto, ÒglobalÓ a cidade que 

se configurasse como Òn—Ó ou Òponto nodalÓ entre economia 

nacional e o mercado mundial, congregando em seu territ—-

rio um grande nœmero das principais empresas transnacio-

nais, cujas atividades econ™micas se concentrassem no setor 

de servi•os especializados e de alta tecnologia, em detrimen-

to das indœstrias. (CARVALHO, 2002, p. 72).

De maneira geral, a palavra-chave dessa interpretação 

é fluxo, para denominar as diferentes dinâmicas de desloca-

mentos espaço-temporais típicas da economia global “fle-

xível” e financeirizada: fluxos comerciais, de passageiros, de 

produtos, de dinheiro, de informações, de conhecimento, etc. 

Podemos resumir da forma que segue o conjunto de atributos 

das cidades-globais, segundo a visão dos teóricos da questão. 

Vale notar, entretanto, que se trata de uma relação crítica. A 

apresentação dessa sistematização nos servirá de base de 

referência para, mais adiante, fazer as considerações críticas 

que nos parecem necessárias. Assim sendo, define-se que as 

“cidades-globais”:

•  São “pontos nodais” de relação entre a economia global 

e a nacional.

•  São o palco de grande volume de negócios transnacio-

nais e recebem intenso fluxo de executivos a negócios 

(“turismo de negócios”).

•  Abrigam número significativo de sedes de grandes em-

presas, preferencialmente sedes mundiais de empresas 

de atuação transnacional, com ênfase nos setores finan-

ceiro, bancário, mas também “produtivo de ponta” e ino-

vadores (telecomunicações, informática, etc.).

•  Abrigam bolsas de valores importantes para as transa-

ções regionais e/ou, preferencialmente globais, rece-

bendo importante fluxo de capitais financeiros.

•  Apresentam uma supremacia econômica, às vezes 

quanto ao número de empresas, às vezes quanto ao 

valor adicionado das atividades terciárias, em especial 

aquelas denominadas “de ponta” ou “avançadas”, ou seja, 

atividades de apoio às empresas de atuação globaliza-

da: serviços financeiros, de contabilidade, publicidade, 

consultoria de negócios, serviços jurídicos internacio-

nais, outros serviços empresariais, telecomunicações, 

apoio em informática, produção de softwares, etc.

•  Concomitantemente, apresentam um declínio significa-

tivo das atividades industriais fordistas, ou ao menos das 

taxas de emprego industrial.

•  Têm alto grau de especialização do emprego, em negó-

cios e serviços financeiros e nas atividades de serviços 

acima citadas. Ao mesmo tempo concentram atividades 

de baixa remuneração relativas a serviços de apoio lo-

gístico, como limpeza e segurança de edifícios, etc.

•  Usufruem de ampla e disponível infraestrutura de tele-

comunicações e informática, tendendo a concentrar-se 

em “distritos” com grande número de edifícios de alta 

tecnologia e grande conectividade com os sistemas in-

ternacionais de comunicação.

•  Concentram sedes de empresas com significativa parte 

de sua receita oriunda de exportações.

•  Apresentam importante atividade hoteleira voltada ao 

“turismo de negócios”.

•  Oferecem infraestrutura para a recepção de grandes 

eventos do circuito cultural e esportivo “global”: espe-

táculos da Broadway, grandes exposições, olimpíadas, 

feiras universais, etc.

Ou seja, como apontado por Friedmann, as cidades-glo-

bais seriam o locus privilegiado para a acumulação e a concen-

tração de capital transnacional, na fase atual do capitalismo 

financeiro globalizado.

FERREIRA, J. S. W. O mito da cidade-global: o papel da ideologia na 

produ•‹o do espa•o urbano. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Ed. da Unesp; 

Salvador: Anpur, 2007. p. 22-24.

anota•›es
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Professor 

Aqui começam as  

orientações para a unidade 5.

unidadE 5 o Espaço rural E a produção agropEcuária

oBJEtivos da 

unidadE

sugEstão dE 

atividadE 

complEmEntar

sugEstõEs dE 

traBalHos 

intErdisciplinarEs

proJEto  

intErdisciplinar 

anotações

Os alunos devem associar a diversidade dos sistemas agr’colas ˆ hete-

rogeneidade das condições naturais, hist—ricas e socioecon™micas dos 

diversos pa’ses e regiões do planeta. Na an‡lise da agropecu‡ria brasilei-

ra, precisam compreender que a atual concentração da estrutura fundi‡ria, a espacialização dos 

tipos de cultivo e os graus diferenciados de modernização são fruto das condições hist—ricas e 

do papel do Estado, cujas diretrizes pol’ticas geralmente favoreceram o grande capital em detri-

mento das pequenas e mŽdias propriedades.

Solicite aos alunos que, em grupos ou individualmente, pesquisem 

em livros, revistas, jornais e na internet as vantagens e desvantagens 

socioecon™micas e ambientais:

a) da agricultura org‰nica;

b) dos alimentos transg•nicos.

Oriente-os a redigir um texto apresentando as conclusões sobre essas formas de produção.

Nessa atividade Ž importante que os alunos demonstrem capacidade de realizar uma pes-

quisa de forma isenta, sem ideias preconcebidas, apresentando tanto os aspectos positivos 

quanto os negativos de cada modelo para, a seguir, assumir posição cr’tica favor‡vel ou desfa-

vor‡vel a cada um deles.

 ■ Com Língua Portuguesa e Literatura, seria interessante ela-

borar fichas de leitura sobre obras e autores brasileiros que re-

tratam os modos de vida e a estrutura socioecon™mica da zona 

rural, em diferentes per’odos hist—ricos. Euclides da Cunha, Gui-

marães Rosa, Graciliano Ramos, Gilberto Freyre e Rachel de Queiroz são alguns exemplos de 

autores adequados para esse trabalho.

 ■ Com Biologia, pode-se promover um trabalho sobre o papel e a função das vitaminas e sais 

minerais na alimentação das pessoas, em que tipos de alimentos são encontrados e as do-

enças que sua car•ncia pode acarretar. TambŽm Ž v‡lido um levantamento dos itens que 

compõem a cesta b‡sica brasileira e avaliar se eles garantem uma alimentação balanceada em 

carboidratos, vitaminas, prote’nas, lip’dios e sais minerais.

 ■ Com Ciências da Natureza, Ž poss’vel levantar as vantagens da agricultura org‰nica para o 

meio ambiente e para a saœde das pessoas. Ainda em conjunto com Biologia, Ž interessan-

te listar exemplos de adaptação das plantas a condições ambientais variadas. Seria tambŽm 

oportuno um levantamento sobre as vantagens e desvantagens dos alimentos transg•nicos. 

H‡ v‡rios sites que abordam o tema, como o da Sociedade Brasileira para o Progresso da  

Ci•ncia (<www.sbpcnet.org.br>. Acesso em: 16 mar. 2013), o da Empresa Brasileira de Pesqui-

sa Agropecu‡ria (<www.embrapa.br>. Acesso em: 16 mar. 2013) e o do Instituto de Defesa do 

Consumidor (<www.idec.org.br>. Acesso em: 16 mar. 2013).

Quest‹o-tema: Que relações podem ser estabelecidas entre a mo-

dernização da agricultura e a concentração de terras no Brasil, nas 

œltimas dŽcadas?

Disciplinas: Geografia, Biologia e L’ngua Portuguesa.

Tempo de duraç‹o: Quatro semanas (uma aula por semana, por disciplina).

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa de dados estat’sticos (em anu‡rios estat’sticos, revistas e jornais especia-

lizados e na internet), material iconogr‡fico (fotos e document‡rios) e pesquisa cartogr‡fica 

(fontes antigas e recentes).

 ■ em grupo: troca de materiais pesquisados, produção de painel-s’ntese e relat—rio de obser-

vação.

Forma final do trabalho: gr‡ficos representando os dados obtidos e painel-s’ntese.
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Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e compreensão de como as transformações tecnológicas no campo 

interferem na estrutura fundiária e na produtividade da terra no Brasil.

 ■ Biologia: identificação do uso de insumos no campo, relacionando-o aos problemas de esgo-

tamento e conservação dos solos.

 ■ L’ngua Portuguesa: leitura de textos e produção de texto dissertativo final.

Etapas do trabalho:

1. Pesquisar, selecionar e interpretar dados estatísticos.

2. Produzir gráficos para facilitar a compreensão dos fenômenos pesquisados.

3.  Pesquisar material cartográfico de diferentes períodos para compreender as transformações 

das paisagens ao longo do tempo.

4. Identificar, em textos e vídeos, elementos que integram a questão-tema.

5.  Reconhecer no espaço geográfico os fenômenos políticos, sociais, econômicos e naturais li-

gados à questão-tema.

6. Identificar e relacionar os elementos que comprovem ou não a questão-tema, tais como:

	 •	o	uso	de	tecnologia	e	a	degradação	do	solo;

	 •	a	relação	entre	produtividade	e	tecnologia;

	 •	estrutura	fundiária,	tecnologia	e	desemprego;

	 •	concentração	de	terras	e	urbanização.

7.  Sistematizar as informações em gráficos e produzir um texto dissertativo que responda à 

questão-tema.

sugestões bibliográficas

CARLOS, A. F. A. (Org.). Novos caminhos da 

Geografia. São Paulo: Contexto, 1999. p. 76-

78. (Caminhos da Geografia).

Reunião de textos que abordam temas 

variados e epistemologia da geografia.

CARVALHO, João Carlos M. de. O desenvol-

vimento da agropecuária brasileira: da agri-

cultura escravista ao sistema agroindustrial. 

Brasília: Embrapa-SPI, 1992.

A primeira parte do livro apresenta uma 

retrospectiva histórica da formação do 

espaço agrícola brasileiro, do período 

escravocrata à formação do sistema 

agroindustrial. A segunda parte mostra 

a ação do Estado no setor, do período 

colonial até a ditadura militar.

CASTRO, Iná Elias de; MIRANDA, Mariana; 

EGLER, Cláudio A. G. (Org.). Redescobrindo 

o Brasil: 500 anos depois. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil/Faperj, 1999.

Na parte III deste livro, há artigos de 

vários autores sobre diversos temas li-

gados à Geografia agrária: configuração 

socioespacial, globalização, desenvolvi-

mento sustentável e alternativas para a 

produção familiar. (Leia trecho desse livro 

na seção Textos de apoio.)

GRAZIANO NETO, Francisco. Questão agrária 

e ecologia: crítica da agricultura moderna. 

São Paulo: Brasiliense, 1986.

Na primeira parte, apresenta um his-

tórico da formação do espaço agrícola 

brasileiro e, a seguir, analisa os efeitos da 

modernização, da inadequação tecnoló-

gica e a questão da produtividade nas 

atividades agropecuárias. (Leia trecho 

desse livro na seção Textos de apoio.)

LAMPARELLI, Rubens A. C.; ROCHA J. V.; 

BORGHI, E. Geoprocessamento e agricultura 

de precisão. Fundamentos e aplicações. Guaí- 

ba: Agropecuária, 2001.

Livro técnico que apresenta os parâme-

tros agronômicos e as técnicas de levan-

tamento (GPS, sensoriamento remoto), 

processamento e análise de dados (SIG, 

interpolação).

MARTINS, José de Souza. A vida privada nas 

áreas de expansão da sociedade brasileira. 

In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Contrastes 

da intimidade contemporânea. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. (História da 

Vida Privada no Brasil, 4).

Artigo que descreve os conflitos e as 

mudanças no modo de vida nas popu-

lações regionais (indígenas, seringueiros 

e ribeirinhos), a chegada dos posseiros, 

a ação do Estado, das grandes empresas 

e da Igreja na expansão das fronteiras 

agrícolas na Amazônia Legal.

MOTTA, M. (Org.). Dicionário da terra. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

Dicionário que explica os diversos temas 

de geografia agrária de forma bem ela-

borada e aprofundada, escrito por espe-

cialistas acadêmicos.

anotações
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comEntários E rEspostas das atividadEs

 f Cap’tulo 11 Ð Organiza•‹o da produ•‹o agropecu‡ria

compreendendo conteúdos

1.  A agricultura intensiva Ž praticada sobretudo nos pa’ses desenvolvidos e em algumas ‡reas 

agr’colas capitalizadas dos pa’ses em desenvolvimento. Caracteriza-se pela utiliza•‹o de tŽc-

nicas aprimoradas no preparo do solo, na sele•‹o de sementes, na irriga•‹o, na mecaniza•‹o 

e utiliza•‹o intensa de fertilizantes, apresentando, portanto, elevados ’ndices de produtivida-

de e pequena utiliza•‹o de m‹o de obra.

 Na pecu‡ria intensiva, o gado Ž de ra•as selecionadas e geralmente criado confinado, alimen-

tado com ra•‹o e em pastos cultivados, alŽm disso, recebe assist•ncia veterin‡ria.

 A agricultura extensiva Ž praticada nas regi›es pobres do planeta; Ž, portanto, descapitaliza-

da: n‹o utiliza m‡quinas nem adubos, do que decorrem a baixa produtividade e a elevada 

participa•‹o da popula•‹o ativa no setor.

 A pecu‡ria extensiva utiliza gado de ra•as n‹o selecionadas, alimentado com pastagens na-

turais, apresentando baixo rendimento.

2.  Na agricultura familiar todas as decis›es relativas ˆ administra•‹o, investimentos e sobre o 

que e como produzir s‹o tomadas pelos membros de uma fam’lia. Nesse tipo de agricul-

tura predomina o trabalho realizado pelos membros da fam’lia e, ˆs vezes, de m‹o de obra 

contratada. Na agricultura empresarial predomina a utiliza•‹o de m‹o de obra contratada 

(assalariada) e desvinculada do propriet‡rio da terra, em car‡ter permanente ou tempor‡rio.

3.  Os agroneg—cios s‹o todas as atividades envolvidas na produ•‹o, comercializa•‹o, adminis-

tra•‹o, processamento, armazenagem e outros ramos que fazem parte da cadeia produtiva, 

necess‡rios para que um produto agr’cola chegue ao mercado consumidor.

4.  A moderniza•‹o das tŽcnicas agr’colas Ð mecaniza•‹o, irriga•‹o, sele•‹o de sementes, bio-

tecnologia, etc. Ð aumenta a produtividade e reduz a necessidade de m‹o de obra atuando 

diretamente na produ•‹o. Em contrapartida, s‹o gerados empregos em atividades secund‡-

rias e terci‡rias: operadores de m‡quinas, motoristas, vendedores, administradores, servi•os 

de limpeza, alimenta•‹o, seguran•a, etc. AlŽm disso, vem aumentando bastante a densidade 

de atividades ligadas ao turismo, ao lazer, ˆ pr‡tica de esportes, aos transportes, ˆ energia, etc.

5.  A Revolu•‹o Verde foi um conjunto de medidas voltadas ao aumento da produ•‹o agr’cola 

nos pa’ses pobres, destacando-se a moderniza•‹o das pr‡ticas agr’colas (utiliza•‹o de adu-

bos qu’micos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas) e a mecaniza•‹o do preparo do 

solo, do cultivo e da colheita.

 Esse modelo de produ•‹o proporcionou aumento de produtividade por ‡rea cultivada e 

crescimento da produ•‹o de alimentos, mas isso ficou restrito ˆs grandes propriedades que 

possu’am terras planas que pudessem ser mecanizadas e capacidade de investimento para a 

compra das m‡quinas e insumos. Em muitos pa’ses essa moderniza•‹o da produ•‹o, e a con-

sequente substitui•‹o dos trabalhadores por m‡quinas, provocou •xodo rural e colaborou 

para o aumento dos ’ndices de pobreza.

 Quanto aos impactos ambientais provocados pela substitui•‹o de policultura por monocul-

turas destacam-se a maior prolifera•‹o de pragas e doen•as e a contamina•‹o dos solos e 

recursos h’dricos pelos produtos qu’micos utilizados Ð adubos e agrot—xicos.

6.  Aspectos positivos: redu•‹o do uso de agrot—xicos e consequente diminui•‹o nos custos de 

produ•‹o e nas agress›es ambientais; cria•‹o de plantas resistentes a v’rus, fungos e a inse-

tos; desenvolvimento de variedades resistentes a secas e solos ‡cidos; eleva•‹o nos ’ndices 

de produtividade.

 Aspectos negativos: falta de conclus‹o nos estudos sobre impactos ambientais do seu cul-

tivo em grande escala e sobre os efeitos danosos ˆ saœde humana; aparecimento de novas 

subst‰ncias que podem desenvolver alergias e outros sintomas; monop—lio no controle das 

sementes, entre outros.

desenvolvendo habilidades

1.  Resposta do aluno. Pode-se comentar, utilizando os dados do texto e o que foi estudado no 

cap’tulo, que os diferentes sistemas apresentam vantagens e desvantagens nos aspectos eco-

n™mico, social e ambiental, destacando as dimens›es do desenvolvimento sustent‡vel.

PRADO JòNIOR, Caio. Hist—ria econ™mica do 

Brasil. S‹o Paulo: Brasiliense, 1993.

O desenvolvimento e as crises da agri-
cultura s‹o analisados em conjunto com 
outros fatores da Hist—ria econ™mica 
brasileira, nos per’odos colonial, imperial 
e republicano.

REIFSCHNEIDER, Francisco JosŽ Becker e ou-
tros. Novos ‰ngulos da hist—ria da agricultura 

no Brasil. Bras’lia: Embrapa, 2010. 

Apresenta um hist—rico da agricultura 
no Brasil desde o in’cio da colonizaç‹o 
aos dias atuais, o papel da pesquisa e do 
ensino, da agricultura de precis‹o e da 
sustentabilidade. 

SANTO, Benedito Rosa do E. Os caminhos 

da agricultura brasileira. S‹o Paulo: Evoluir, 
2001.

Apresenta a trajet—ria da agricultura bra-
sileira da colonizaç‹o atŽ os dias atuais, 
analisa os solos e o clima, a renda agr’-
cola, o mercado de trabalho rural, o co-
mŽrcio internacional, a pol’tica agr’cola e 
as principais culturas do pa’s. (Leia trecho 

desse livro na se•‹o Textos de apoio.)

SCHIMIDT, Ben’cio Viero; MARINHO, Danilo 
Nolasco C.; ROSA, Sueli L. Couto (Org.). Os 

assentamentos de reforma agr‡ria no Brasil. 

Bras’lia: UnB, 1998.

Reuni‹o de textos de v‡rios autores so-
bre a reforma agr‡ria. Apresenta v‡rios 
dados qualitativos e quantitativos relati-
vos aos assentamentos, com uma grande 
riqueza de mapas e tabelas.

SILVA, JosŽ Graziano da. A nova din‰mica da 

agricultura brasileira. Campinas: Unicamp/
Instituto de Economia, 1998.

Analisa a formaç‹o dos complexos 
agroindustriais no Brasil, as pol’ticas 
agr’colas, o padr‹o de desenvolvimento 
e a industrializaç‹o da agricultura.

_____. Tecnologia e agricultura familiar. 

Porto Alegre: UFRGS, 1999.

Analisa os avanços tecnol—gicos na 
agricultura brasileira nas œltimas tr•s 
dŽcadas, as perspectivas da agricultura 
sustent‡vel para os produtores familiares 
e apresenta um estudo de caso dos pro-
dutores de feij‹o na regi‹o de ItararŽ, no 
estado de S‹o Paulo.

_____; GROSSI, Mauro Eduardo Del. A 
evoluç‹o da agricultura familiar e do agro-

business nos anos 90. In: RATTNER, Henrique 
(Org.). Brasil no limiar do sŽculo XXI. S‹o 
Paulo: Fapesp/Edusp, 2000. (Estante USP Ð 
Brasil 500 anos).

Analisa a ampliaç‹o da desigualdade 
entre a agricultura familiar e as agroin-
dœstrias ao longo da dŽcada de 1990, a 
queda da rentabilidade, o aumento de 
atividades n‹o agr’colas e a import‰ncia 
das aposentadorias e pensões para a so-
breviv•ncia dos pequenos agricultores e 
suas fam’lias.
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2.  a)  O autor reconhece a import‰ncia da Revolução Verde para o aumento da produção e pro-
dutividade, mas aponta a necessidade de reforma na produção agr’cola para a busca do 
desenvolvimento sustent‡vel.

 b)  Resposta do aluno. ƒ importante destacar que as agressões ambientais provocam a neces-
sidade de gastos para a recuperação do que foi degradado. Por exemplo, o uso de agrot—-
xicos aumenta o lucro das agroindœstrias, mas polui as ‡guas de superf’cie e subterr‰neas 
e quem arca com o gasto de seu tratamento Ž toda a sociedade por meio do pagamento 
de impostos. O mesmo ocorre com a poluição dos rios com o lançamento de esgoto in-
dustrial, o desmatamento e outros impactos ambientais. 

 Essas atividades possibilitam um trabalho interdisciplinar com L’ngua Portuguesa, Biologia e 
Sociologia. 

 f Cap’tulo 12 Ð A agropecu‡ria no Brasil

compreendendo conteúdos

1.  Desde o per’odo colonial h‡ predom’nio das grandes propriedades em nossa estrutura fun-
di‡ria. Mais recentemente, entre as dŽcadas de 1950 e 1980, a monocultura e a mecanização 
em grandes latifœndios foram estimuladas por sucessivos governos como modelo de desen-
volvimento e crescimento econômico. Dessa forma, atŽ aproximadamente meados da dŽca-
da de 1990, Žpoca em que começou a receber mais apoio e investimento governamental, a 
agricultura familiar esteve relegada a segundo plano na formulação das pol’ticas agr’colas, 
resultando na transfer•ncia de pequenos propriet‡rios e trabalhadores rurais do campo para 
as cidades.

2.  Nas œltimas dŽcadas vem ocorrendo grande redução na participação da população econo-
micamente ativa que se dedica ˆs atividades agr’colas devido a uma associação de fatores: 
•xodo rural, mecanização do cultivo e da colheita, industrialização de propriedades rurais com 
deslocamento da mão de obra para atividades secund‡rias e terci‡rias e instalação de novos 
empreendimentos no campo (hotŽis e pousadas, parques tem‡ticos, usinas hidrelŽtricas, etc.)

3. Alguns fatores que podem colaborar para o Brasil aumentar sua participação no comŽrcio 
internacional de produtos agr’colas são: grande disponibilidade de terras agricult‡veis Ð so-
bretudo nos cerrados Ð; presença de importantes centros de pesquisa, com destaque para a 
Embrapa; disponibilidade de tecnologia de ponta e formação de mão de obra qualificada nas 
universidades e escolas tŽcnicas.

 Entre os fatores que dificultam esse aumento vale destacar: as defici•ncias de infraestrutura nos 
setores de energia elŽtrica, transportes e armazenagem; as pol’ticas protecionistas praticadas 
por diversos pa’ses importadores e a baixa disponibilidade de crŽdito e financiamentos.

4.  Observando o gr‡fico da estrutura fundi‡ria brasileira, notamos uma enorme concentração 
de terras nas mãos de uns poucos propriet‡rios. 49,7% dos estabelecimentos ocupam apenas 
2,3% da ‡rea agr’cola em im—veis menores que 10 hectares, enquanto 1% dos estabelecimen-
tos ocupa 45,1% da ‡rea em im—veis de 1 000 hectares ou mais. Considerando que os peque-
nos propriet‡rios são os principais respons‡veis pelo abastecimento do mercado interno, que 
existem numerosos trabalhadores rurais sem terra pr—pria para trabalhar e muitos latifœndios 
improdutivos, torna-se evidente a necessidade de realização de uma reforma agr‡ria que 
modernize a estrutura fundi‡ria, as relações de trabalho e a produção agr’cola do pa’s.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Pela an‡lise do gr‡fico, o aumento da produção (cerca de 2 milhões de toneladas em 1970 
e 40 milhões em 2006) e da produtividade (cerca de 800 kg/ha para 2600 kg/ha no mesmo 
per’odo) aconteceu num ritmo muito superior ao do aumento da ‡rea cultivada (cerca de 
2 milhões de hectares em 1970 e 15 milhões em 2006). 

 b)  Esse grande aumento da produção e da produtividade Ž fruto de grandes investimentos 
em mecanização, irrigação, pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia. 

2.  a)  Nos Estados Unidos, onde os imigrantes podiam optar entre se fixar nas cidades ou Òir para 
o OesteÓ, formou-se um setor agr’cola composto por unidades familiares que tinham poder 
aquisitivo para ajudar a impulsionar a produção industrial e a demanda por serviços; alŽm 
disso, a disponibilidade de terras criou uma relativa escassez de mão de obra que levou 

SILVA, José Borzacchiello da; LIMA, Luiz Cruz; 
ELIAS, Denise (Org.). Panorama da geo grafia 

brasileira 1. São Paulo: Annablume/Anpege, 
2006. p. 222-225.

Reunião de artigos de vários especialis-
tas sobre temas diversos, como redes e 
dinâmicas territoriais, cultura, turismo, 
geografia urbana, agrária e sistemas 
naturais. 

SZMRECSÁNYI, Tamás. Pequena hist—ria da 

agricultura no Brasil. São Paulo: Contexto, 
1998. p. 71-73.

Livro paradidático que analisa a herança 
do sistema colonial e da escravidão so-
bre a organização da produção agrícola 
no Brasil, a diversificação das culturas, a 
industrialização do campo e a estrutura 
fundiária.

VEIGA, José Eli da. O desenvolvimento agr’-

cola: uma visão histórica. São Paulo: Huci-
tec/Edusp, 2008.

Análise histórica da gênese do desen-
volvimento da agricultura moderna; o 
autor interpreta os modelos agrícolas 
implantados em diversos países ao 
longo da história. Apresenta as causas 
e consequências das políticas agrícolas, 
detendo-se nas questões da estrutura 
fundiária, nas relações de trabalho e de 
produção e no papel da reforma agrária.

________ (Org.). Transg•nicos: semen-
tes da discórdia. São Paulo: Senac, 2007. 

Reunião de artigos de vários especialis-
tas apontando os riscos, controvérsias, 
vantagens e desvantagens do uso de 
sementes transgênicas. 

VIANA, Gilney; SILVA, Marina; DINIZ, Nilo 
(Org.). O desafio da sustentabilidade: um 
debate socioambiental no Brasil. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2001. (Pensa-
mento Petista).

Coleção de artigos sobre temas diver-
sos: globalização, políticas públicas, 
questões urbanas e agrárias. Na parte IV, 
“Amazônia, agricultura familiar e refor-
ma agrária”, destacam-se os textos: De-

senvolvimento sustent‡vel na Amaz™nia: 

o papel estratŽgico do campesinato, de 
Francisco de Assis Costa; O desenvolvi-

mento da Amaz™nia na vis‹o dos produ-

tores familiares rurais, de Airton Faleiro; 
Por uma reforma agr‡ria sustent‡vel: a 

primeira p‡gina do G•nesis a escrever, de 
Jean-Pierre Leroy.

anota•›es
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tanto os empres‡rios urbanos quanto os agricultores a buscarem aumento de produtivida-
de associado ao desenvolvimento de novas tecnologias, conduzindo o desenvolvimento 
econ™mico do pa’s como um todo.

 b)  Neste item, pode-se enriquecer a discuss‹o fazendo compara•›es entre Estados Unidos e 
Brasil. Segundo o texto, Ò[...] Nos Estados Unidos, onde as oligarquias escravocratas foram 
derrotadas militarmente, as elites formadas de imigrantes e descendentes tinham uma 
clara consci•ncia do pa’s como uma na•‹o em forma•‹o. Esta consci•ncia se expressa 
claramente com o ÔHomestead ActÕ, de 1862, que visava garantir legalmente a abertura do 
Oeste para as levas de imigrantes que come•avam a afluir em massa da Europa. ƒ extrema-
mente revelador notar que, um pouco antes no Brasil, as elites escravocratas procuravam, 
ao contr‡rio, fechar a fronteira agr’cola atravŽs da Lei de Terras, de 1850. [...]Ó. No Brasil, a 
exclus‹o dos imigrantes e ex-cativos ao acesso ˆ propriedade provocou, ao longo da His-
t—ria brasileira, intensifica•‹o do •xodo rural em condi•›es muito prec‡rias, inchamento 
urbano, limita•‹o da expans‹o do mercado interno de consumo e consequentemente do 
volume de produ•‹o industrial, que poderia ser incrementado com a inclus‹o de milh›es 
de fam’lias no mercado.

 c)  O acesso ˆ propriedade promove maior inser•‹o dos exclu’dos no mercado de tra-
balho e de consumo, o que proporciona possibilidades de crescimento econ™mico 
e desenvolvimento social. Por sua vez, com aumento da produ•‹o e do consumo de 
mercadorias agr’colas e industriais, h‡ gera•‹o de empregos, aumento da participa•‹o 
dos sal‡rios na renda nacional, maiores possibilidades de qualifica•‹o da m‹o de obra, 
aumento da produtividade, melhoria nas condi•›es de moradia, saœde, alimenta•‹o, 
educa•‹o e lazer, etc.

 Essas atividades possibilitam um trabalho interdisciplinar com Matem‡tica, Biologia, Hist—ria 
e Sociologia.

dialogando com outras disciplinas

1.  Trata-se da divis‹o em capitanias heredit‡rias, enormes lotes de terras doados pela Coroa por-
tuguesa aos capit‹es donat‡rios, com intuito de ocupa•‹o territorial, administra•‹o e cresci-
mento econ™mico do territ—rio brasileiro. Apesar de n‹o ser considerada uma propriedade 
privada por si s— (visto que os donat‡rios s— poderiam ocup‡-las e explor‡-las), esta pr‡tica 
originou uma elite rural que mais tarde, ap—s a Lei de Terras, que condicionava a aquisi•‹o de 
terras ˆ compra, p™de legitimar sua posse por meio da viol•ncia e do pagamento de taxas. 
Muitos latifœndios da atualidade podem ser considerados uma heran•a dessa forma de distri-
bui•‹o de terras.

2.  Trata-se dos coronŽis, grandes propriet‡rios rurais que estabeleciam uma rela•‹o de clientela 
com os trabalhadores de suas terras. Utilizavam-se de mŽtodos coercitivos e da pr‡tica de tro-
ca de favores para obrigar a popula•‹o local a votar em seus candidatos, de forma a garantir 
que seus interesses pol’ticos e econ™micos continuassem a ser respeitados. Seu poder vem 
de seu papel enquanto senhor de terras, sendo que muitas vezes foram adquiridas por seus 
antepassados como capitanias heredit‡rias e legitimadas ap—s a Lei de Terras.

3.  A proposta de Reforma Agr‡ria no Brasil surge como resposta ao temor capitalista da pos-
s’vel influ•ncia da revolu•‹o socialista de Cuba nos pa’ses latino-americanos. Sendo assim, 
o Estatuto da Terra, que visava a redistribui•‹o de terras concentradas nas m‹os de grandes 
latifundi‡rios, surge como Òsolu•‹o democr‡ticaÓ ˆ Òop•‹o socialistaÓ. Ou seja, trata-se de uma 
solu•‹o capitalista que busca apaziguar, por meios capitalistas, os anseios socialistas de divi-
s‹o igualit‡ria da propriedade privada. 

testes e questões

Enem

1. A 2. B 3. C 4. D 5. C 6. A 7. E 8. D 9. E 10. D

questões de vestibulares

1.  a)  O conflito de natureza social indicado no texto envolve, de um lado, os grandes pro-
dutores rurais, que defendem um aumento da ‡rea desmatada com vistas a expandir 
suas ‡reas de cultivo, e de outro os 85% da popula•‹o em geral que priorizam a neces-
sidade de se preservar ‡reas de florestas e dos rios para manter o equil’brio ambiental. 

anotações
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 b)  A pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 85% da população é contrária às mu-

danças na Lei n. 4.771 e favorável à manutenção do Art. 1¼ do Código Florestal Brasilei-

ro de 1965 e, portanto, contrária à permissão de ampliação da área a ser desmatada. 

2.  a)  A maior disponibilidade de alimentos nas décadas recentes está associada ao au-

mento da produção e da área destinada à produção agropecuária e ao aumento da 

produtividade resultante do desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação dos 

investimentos em insumos e irrigação, entre outros fatores.

 b)  O desenvolvimento sustentável busca a preservação ambiental, o crescimento eco-

nômico e a justiça social; nesse sentido, o desafio consiste em aumentar a produção 

agrícola com práticas sustentáveis em seus fatores econômicos, como as relações de 

trabalho e a preservação ambiental. 

3.  a)  Os principais produtos do agronegócio brasileiro são: soja, cana-de-açúcar, laranja, 

café, carnes de aves e bovinos.

 b)  A expansão da área de cultivo e criação provoca desmatamento, erosão dos solos e 

assoreamento dos rios, entre outros fatores de agressão ao meio ambiente; entre os 

problemas sociais, a expansão do agronegócio costuma provocar maior concentra-

ção de terras, sujeição dos pequenos e médios proprietários aos preços estabelecidos 

pelas grandes empresas para comprar a produção (caso da laranja e criação de aves, 

entre outros), e baixos salários pagos aos trabalhadores rurais, principalmente quando 

é utilizada mão de obra temporária. 

4.  a)  Na pecuária intensiva há maior densidade de cabeças por hectare, seleção de raças, utili-

zação de ração, pasto cultivado e assistência veterinária, o que aumenta o rendimento; já 

na pecuária extensiva utiliza-se mais de um hectare por cabeça, há predomínio de raças 

rústicas, uso de pastagem natural com gado solto que nem sempre é vacinado.

 b)  No Pantanal encontramos a maior planície inundável do planeta, com clima tropical, relevo 

plano e disponibilidade de campos naturais que servem de pastagem natural.

5.  a)  Muitos trabalhadores rurais têm se deslocado para atividades não agrícolas porque a mo-

dernização da produção agropecuária vem reduzindo a necessidade de mão de obra no 

setor; as atividades não agrícolas costumam pagar melhores salários e vêm aumentando a 

oferta de emprego em ramos cada vez mais variados.

 b)  Turismo e sua cadeia produtiva (hospedagem, alimentação, comércio, transporte, etc.), 

pesqueiros, pequenos sítios e casas de campo que contratam caseiros e empregados do-

mésticos.

6.  a)  O Brasil tem grande potencial para se tornar o maior produtor mundial de etanol porque 

possui condições naturais propícias (áreas de relevo plano e clima tropical), detém tecno-

logia de ponta e os custos de produção são inferiores aos verificados nos estados Unidos e 

Europa.

 b)  A expansão da produção de álcool ameaça promover desmatamento em regiões preser-

vadas, com consequente erosão dos solos, assoreamento dos rios, extinção da fauna, au-

mento da temperatura local e redução da umidade do ar; outro impacto negativo está as-

sociado ás queimadas realizadas para possibilitar o corte manual da cana-de-açúcar, com 

consequente poluição atmosférica e comprometimento da qualidade do ar nas cidades da 

região.

testes de vestibulares

1. D 6. E 11. B 16. C 21. D

2. C 7. B 12. E 17. D 22. C

3. 01+02+04=07 8. D 13. A 18. C 23. C

4. A                    9. D 14. C 19. A 24. B

5. 01+02+04+08=15 10. D 15. B 20. V, V, V, F, F 

anotações
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 f Textos de apoio

 1   Redes agroindustriais

Com a difus‹o desse conjunto de inova•›es [tecnol—gicas] configurando novos sistemas tŽc-

nicos agr’colas, a agropecu‡ria tornou-se crescentemente dependente do processo cient’fico-tŽc-

nico de base industrial, minimizando a anterior vantagem relativa representada pela produ•‹o lo-

calizada nos melhores solos, nas topografias mais adequadas, entre outros. AlŽm disso, aumentou 

a possibilidade de aproveitamento dos solos menos fŽrteis e de ocupa•‹o intensiva de territ—rios 

desprezados para tal atividade, relativizando-se as quest›es locacionais, antes imprescind’veis.

[...]

Nesse sentido, um dos principais signos do agroneg—cio e da agricultura cient’fica no Brasil Ž 

uma crescente interdepend•ncia com os demais setores da economia. A partir desta interdepen-

d•ncia ocorrem processos frequentes de fus‹o com capitais dos setores industriais, comerciais e 

de servi•os. Tais fus›es se d‹o juntamente com o aumento de sua presen•a no circuito superior da 

economia (Santos, 1979).

Outra caracter’stica da difus‹o do agroneg—cio Ž seu financiamento totalmente regulado pela 

economia de mercado, em raz‹o das demandas urbanas e industriais. As rela•›es entre os setores 

agr’cola e industrial merecem destaque, por propiciarem o desenvolvimento de muitos ramos 

industriais, notadamente dos que fornecem insumos e bens de capital para a agricultura, assim 

como das indœstrias que processam os produtos agropecu‡rios Ð agroindœstrias Ð, transforman-

do-os em mercadorias padronizadas para o consumo de massa globalizado.

Tudo isto leva ˆ multiplica•‹o dos espa•os da produ•‹o e das trocas agr’colas globalizadas, e 

induz os espa•os agr’colas a inœmeras transforma•›es, os quais se mostram extremamente susce-

t’veis de aceita•‹o do capital do agroneg—cio. Isto se deve, em parte, ao fato de possu’rem peque-

na quantidade de peda•os de tempo materializados, o que permite imediata difus‹o do capital 

novo e possibilidade de responder mais rapidamente aos interesses das empresas hegem™nicas 

dos setores agropecu‡rio e agroindustrial.

[...]

Podemos considerar um outro aspecto da reestrutura•‹o produtiva da agropecu‡ria brasi-

leira, que seria um processo de integra•‹o de capitais a partir da centraliza•‹o de capitais indus-

triais, banc‡rios, agr‡rios, etc., expans‹o de sociedades an™nimas, cooperativas agr’colas, empre-

sas integradas verticalmente(agroindustriais ou agrocomerciais), assim como a organiza•‹o de 

conglomerados empresariais por meio de fus›es, organiza•‹o de holdings, cartŽis e trustes, com 

atua•‹o direta nos CAIS [complexos agroindustriais] (Delgado, 1985).

Desta forma, a reestrutura•‹o produtiva da agropecu‡ria brasileira resulta na forma•‹o de 

redes agroindustriais globalizadas que associam: empresas agropecu‡rias, fornecedores de insu-

mos qu’micos e implementos mec‰nicos, laborat—rios de pesquisa biotecnol—gica, prestadores 

de servi•os, agroindœstrias, empresas de distribui•‹o comercial, empresas de pesquisa agropecu-

‡ria, empresas de marketing, cadeias de supermercados, empresas de fast food, etc.

Como consequ•ncia temos a intensifica•‹o da divis‹o social e territorial do trabalho agr’cola, 

das trocas intersetoriais, da especializa•‹o da produ•‹o e a forma•‹o de diferentes arranjos terri-

toriais produtivos agr’colas. Refor•am-se as determina•›es ex—genas ao lugar de produ•‹o, espe-

cialmente no tocante aos mercados cada vez mais long’nquos e competitivos. Fato semelhante 

ocorre em rela•‹o aos pre•os, internacionais e nacionais, comandados pelas principais bolsas de 

mercadorias do mundo, sobre os quais n‹o h‡ controle local. Da mesma forma, aumentam as 

dist‰ncias entre os produtores e os centros de decis‹o e de pesquisa.

Tudo isso tem profundos impactos sobre os espa•os agr’colas, que passam, desde ent‹o, por 

um processo acelerado de reorganiza•‹o, mostrando-se extremamente abertos ˆ expans‹o da 

tecnosfera e da psicoesfera (Santos, 1994, 1996, 2000). Organizam-se verdadeiros sistemas tŽc-

nicos (de eletrifica•‹o, de armazenagem, de irriga•‹o, de transportes, de telecomunica•›es, etc.) 

voltados para o objetivo de dotar o espa•o agr’cola de fluidez para as empresas hegem™nicas 

do setor. Isto induz ˆ mecaniza•‹o dos espa•os agr’colas, e onde a atividade agropecu‡rias se d‡ 

baseada na utiliza•‹o intensiva de capital, tecnologia e informa•‹o, Ž vis’vel a expans‹o do meio 

tŽcnico-cient’fico-informacional, revelando o dinamismo da produ•‹o do espa•o resultante da 

reestrutura•‹o produtiva da agropecu‡ria.

Uma vez que a reestrutura•‹o produtiva da agropecu‡ria privilegia ‡reas, produtos e segmen-

tos sociais, tem acarretado profundos impactos sociais, territoriais e ambientais, a culminar na 

territorializa•‹o do capital no campo e na oligopoliza•‹o do espa•o agr‡rio.

Desse modo, agrava-se a hist—rica concentra•‹o fundi‡ria e imp›e-se uma nova din‰mica ao 

mercado de terras, com forte intensifica•‹o do valor de troca em detrimento do valor de uso, con-

trariando ainda mais as aspira•›es pela Reforma Agr‡ria, que se mercantilizou na œltima dŽcada 
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(com a substitui•‹o da desapropria•‹o pela compra da terra). Tudo isto promove decisivas trans-
forma•›es nas formas de trabalho agr’cola, no espa•o agr’cola e no incremento da urbaniza•‹o 
da sociedade e do territ—rio. 

ELIAS, Denise. Redes agroindustriais e produ•‹o do espa•o urbano no Brasil agr’cola. In: SILVA, JosŽ Borzacchiello 
da; LIMA, Luiz Cruz; ELIAS, Denise (Orgs.). Panorama da geografia brasileira 1. S‹o Paulo: Annablume/Anpege, 2006. 

p. 222-225.

 2   O acesso ao meio de produção terra

Ao longo de dŽcadas, megapropriedades serviram mais como reserva de valor e/ou para afir-
ma•‹o de poder pol’tico e econ™mico do que para garantir produ•‹o e produtividade, portanto, 
n‹o cumprindo a sua fun•‹o social. H‡ 37 anos foi promulgada a Lei n. 4 504/64, conhecida como 
Estatuto da Terra, que busca for•ar o cumprimento desse princ’pio. Portanto, o problema n‹o Ž 
de legisla•‹o. AlŽm disso, houve ÒdesinteresseÓ durante dŽcadas em se utilizar as terras devolutas 
da Uni‹o para ceder ˆs fam’lias sem terras. Enfim, por mais de um sŽculo, os dirigentes de nossa 
na•‹o n‹o foram capazes de dar uma solu•‹o razo‡vel a uma quest‹o explosiva. Este foi o caldo 
cultural para a ideologiza•‹o da matŽria.

O que fizeram outros pa’ses? Tomemos o caso dos EUA, a maior pot•ncia capitalista. Equa-
cionaram a quest‹o logo no sŽculo XIX, ou seja, antes do processo de industrializa•‹o do pa’s. A 
enorme ‡rea no meio-norte, compreendendo os melhores solos, conhecida como Òcorn beltÓ, teve 
uma ocupa•‹o baseada numa estrutura•‹o fundi‡ria planejada. Glebas com menos de 150 acres 
foram vendidas a pre•os pouco mais que simb—licos, ao longo de uma grande faixa de terras des-
de o estado de Michigan atŽ o de Arkansas. Os estados e os munic’pios participaram do programa 
de assentamento. A cada 5 km, constru’ram-se uma escola e uma igreja. Assim, todos tinham 
acesso a essas duas atividades b‡sicas de sua cultura, sem grande esfor•o de deslocamento. ƒ 
verdade que, mais tarde, as glebas foram aumentando de tamanho atŽ chegar ao tamanho mŽdio 
atual da ordem de 400 hectares, tendendo para a faixa de 500 a 700 hectares, que Ž o m—dulo 
mais adequado para lavouras de gr‹os com os equipamentos modernos.

No Brasil, alŽm de vedar o acesso a tanta terra dispon’vel, foram criadas dificuldades adicionais. 
Uma delas foi a institucionaliza•‹o da figura do ÒcoronelÓ, com poderes de pol’cia em jurisdi•‹o de-
finida, substituindo a presen•a do Estado, que se declarava incapaz de prestar esse indispens‡vel 
servi•o de natureza pœblica pelo interior do pa’s. Essa ÒobraÓ correspondeu a criar um quase senhor 
feudal, com direito a for•a militar e a faculdade de praticar o arb’trio. Evidentemente, essa pe•a na 
estrutura pol’tico-administrativa serviu tambŽm para garantir a intocabilidade dos latifœndios.

Outros resqu’cios de formas atrasadas de organizar o sistema produtivo ainda continuam por 
a’: Òmeia•‹oÓ, pela qual troca-se o direito de plantio pelo pagamento de parcela da produ•‹o; e a 
concess‹o do ÒdireitoÓ de plantar em troca de pagamento com servi•o nas terras do propriet‡rio (na 
Idade MŽdia, a isso se chamava ÒcorveiaÓ). Ainda hoje, assiste-se a pr‡ticas ÒgenerosasÓ de grandes 
propriet‡rios em ‡reas de expans‹o de fronteira. Cedem parcelas de mata virgem ˆs fam’lias para 
que desmatem, ˆ m‹o, com tŽcnicas rudimentares ˆ base de machado e fogo, plantem arroz, milho 
ou feij‹o e devolvam a gleba com a pastagem formada. Em seguida, oferecem uma nova ‡rea para 
desmatamento. Milhares de fam’lias est‹o aceitando essa parceria, por falta de alternativa de vida. 
A isso se d‡ o nome de agricultura itinerante. Por sinal, o termo Ž apropriado e bem expressivo, pois 
da’ pode-se esperar s— o que os n™mades conseguem: quase nada. Isso em pleno sŽculo XXI.

A administra•‹o da posse e do uso da terra era uma quest‹o de poder pol’tico, alŽm de eco-
n™mico. A rela•‹o social de produ•‹o manteve as conveni•ncias do poder estabelecido atŽ a fase 
da chamada ÒRepœblica VelhaÓ. Contudo, a economia de mercado n‹o convive com formas prŽ-
-capitalistas de produ•‹o. A t’tulo de exemplo, tome-se o caso do Jap‹o, segunda maior pot•ncia 
capitalista do mundo. Os EUA, ap—s derrotarem aquele pa’s na 2a Guerra Mundial, implantaram 
a reforma agr‡ria como uma das primeiras medidas de pol’tica econ™mica para modernizar a 
economia nip™nica.

SANTO, Benedito Rosa do E. Os caminhos da agricultura brasileira. S‹o Paulo: Evoluir, 2001. p. 95-96.

 3   Os desafios da agricultura no contexto do desenvolvimento sustentável

Pensar o desenvolvimento (rural) sustent‡vel implica pensar que estratŽgias e desafios ser‹o 
utilizados para tornar o progresso humano vi‡vel. Assim, o planejamento do desenvolvimento 
deve levar em conta, simultaneamente, seis dimens›es, assim constitu’das, a partir das ideias de 
Sachs (1994); Flores e Nascimento (1994) e Cruz (1995):

• sustentabilidade econômica: deve ser viabilizada atravŽs de projetos e iniciativas (pœblicas 
e privadas) que possam gerar uma rentabilidade econ™mica, tornando poss’vel a participa•‹o da 
popula•‹o para melhorar sua qualidade de vida;
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• sustentabilidade ecológica: deve ser orientada para buscar a harmonia e o equil’brio com 

a natureza, atravŽs de pr‡ticas que n‹o destruam o meio ambiente;

• sustentabilidade social: deve fazer com que os benef’cios do desenvolvimento atinjam to-

dos os membros da sociedade para que possam satisfazer suas necessidades econ™micas, sociais, 

pol’ticas e culturais;

• sustentabilidade espacial ou geográfica: deve ser dirigida para obter uma configura•‹o 

rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribui•‹o territorial dos assentamentos humanos 

e das atividades econ™micas;

• sustentabilidade cultural: as a•›es devem respeitar as tradi•›es, os costumes e as especi-

ficidades das diferentes sociedades;

• sustentabilidade política: os enfoques do desenvolvimento devem ser capazes de gerar 

bases consensuais e de participa•‹o democr‡tica, considerando os diferentes setores e posi•›es 

ideol—gicas da sociedade.

Quanto ao espa•o rural, os objetivos da sustentabilidade est‹o associados ao objetivo da pro-

du•‹o agr’cola. Portanto, os desafios b‡sicos s‹o no sentido de aumentar a produ•‹o e a riqueza 

social em depend•ncia externa (desafio econ™mico); reduzir as desigualdades sociais, propor-

cionando uma distribui•‹o mais equitativa dos benef’cios ˆ popula•‹o envolvida no processo 

(desafio social); e manter a qualidade do meio ambiente e a preserva•‹o das fontes de recursos 

energŽticos e naturais para as gera•›es futuras (desafio ecol—gico).

Para tornar esses desafios realidade Ž necess‡rio que um programa de desenvolvimento rural 

sustent‡vel considere o homem como centro do processo, conforme j‡ evidenciado, assumindo 

uma perspectiva a longo prazo, pois uma mudan•a radical do padr‹o tecnol—gico adotado n‹o 

ser‡ feita de forma r‡pida.

Para ÒcumprirÓ os desafios que s‹o impostos ˆ grande empresa rural (ou ˆ agricultura moder-

na), algumas medidas a serem tomadas s‹o fundamentais na ruptura com o atual padr‹o produ-

tivo da Revolu•‹o Verde, Òpois n‹o Ž f‡cil entender como o uso de produtos qu’micos que t•m 

contaminado o ambiente, os recursos naturais e os alimentos possa ser enquadrado no conceito 

de agricultura sustent‡velÓ (Paschoal, 1995:12).

A participa•‹o da sociedade civil no empreendimento dessas medidas Ž de fundamental im-

port‰ncia e deve ser viabilizada no ÒsentidoÓ de lutar:

• por uma política ambiental e conservação dos recursos naturais;

• por uma cooperação para satisfazer as necessidades da população;

• por melhor distribuição das riquezas e otimização de resultados, com o objetivo de reduzir a 

pobreza, eliminar a misŽria, aumentar a oferta de empregos;

• pela segurança alimentar;

• pela adoção de políticas públicas que estimulem a substituição de sistemas produtivos sim-

plificados por sistemas rotacionais diversificados;

• pela produção de alimentos com elevada qualidade nutritiva e em quantidades suficientes 

para atender ˆ demanda global;

• pelo fortalecimento da pesquisa agropecuária.

Em s’ntese, um dos maiores desafios da humanidade e, seguramente, o maior desafio do sŽ-

culo XXI no processo de desenvolvimento rural sustent‡vel ser‡ Òconciliar o atendimento da se-

guran•a alimentar de uma popula•‹o mundial Ð que continuar‡ a crescer rapidamente Ð com a 

necessidade de conservar os recursos naturaisÓ (Ehlers, 1995).

PESSOA, Vera Lœcia Salazar. Desenvolvimento rural sustent‡vel: desafios na quest‹o ecol—gica, econ™mica e social 

da grande empresa rural no Brasil. In: CASTRO, In‡ Elias de; MIRANDA, Mariana; EGLER, Cl‡udio A. G. (Orgs.). Redesco-

brindo o Brasil: 500 anos depois. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil/Faperj, 1999. p. 246-248.

 4   Industrialização da agricultura

De 1930 a 1970 estabeleceu-se e consolidou-se no pa’s um novo padr‹o de desenvolvimento, 

crescentemente baseado nos setores urbanos e industriais da economia e cada vez mais voltado 

para o atendimento de um mercado interno em franca expans‹o. AtŽ o final da dŽcada de 1920, 

a economia brasileira fora predominantemente rural e correspondia grosso modo ao chamado 

modelo prim‡rio-exportador, no qual o setor agropecu‡rio constitu’a o setor dominante. Nas dŽ-

cadas subsequentes ˆ grande crise de 1929/30, ela evoluiu para uma economia urbanizada e in-

dustrializada, na qual o setor agropecu‡rio deixou de constituir o segmento dominante, cedendo 

lugar aos setores industrial e de servi•os, nada perdendo todavia de sua import‰ncia em termos 

absolutos, no que se refere ˆ gera•‹o de renda, de empregos e de divisas. [...]

Deixando de lado essa quest‹o conceitual e voltando para o que nos interessa mais de perto, 

podemos constatar que foi no per’odo de 1930 a 1970 que se completou a integra•‹o funcional 
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dos setores agropecuário e industrial da economia brasileira. Trata-se de um processo da maior 
importância para o desenvolvimento de ambos, inclusive porque acabou se dando em âmbito 
nacional, e não apenas em nível regional. Dentro desse processo, a produção agropecuária do 
país teve um comportamento dos mais dinâmicos, sem o qual, aliás, o novo padrão de desen-
volvimento econômico nem teria podido assumir as proporções e a intensidade que chegou a 
alcançar no período em pauta. E isto se deu porque foram em boa parte as transformações na 
produção agropecuária que condicionaram tanto o ritmo como o caráter da industrialização e da 
urbanização no Brasil.

Os principais aspectos dessas transformações foram, além da diversificação da produção ana-
lisada no capítulo anterior, de um lado, a expansão da fronteira agrícola e, de outro, o aumento da 
produtividade do trabalho – ou seja, das quantidades produzidas por pessoa ocupada no setor. 
Tal aumento é atestado pelo fato de a produção agropecuária nunca ter cessado de crescer, ape-
sar da continuidade e da cada vez maior intensidade das migrações rural-urbanas, e não obstante 
o baixo incremento numérico e, às vezes, a estagnação e até o decréscimo numérico da força de 
trabalho no campo. A crescente produtividade da mão de obra empregada no setor agropecuário 
aumentou a disponibilidade dos produtos de origem vegetal e animal por habitante, possibilitan-
do o abastecimento em níveis relativamente satisfatórios, não apenas de uma população urbana 
cada vez mais numerosa (e, em alguns casos, cada vez mais rica), mas também de um crescente 
número de indústrias compradoras e transformadoras de seus produtos.

SZMRECSÁNYI, Tamás. Pequena história da agricultura no Brasil. São Paulo: Contexto, 1998. p. 71-73.

 5   A moderniza•‹o da agricultura brasileira

Primeiro é necessário discutir algo sobre o conceito de modernização. Normalmente quando 
se fala em modernização da agricultura pensa-se apenas nas modificações ocorridas na base téc-
nica de produção, na substituição das técnicas agrícolas tradicionalmente utilizadas por técnicas 
“modernas”: o burro pelo trator, o estrume pelo adubo químico, a enxada pelo arado. E, quando se 
pretende avaliar o processo de modernização, procura-se analisar apenas a evolução dos índices 
de utilização das máquinas e dos vários insumos agropecuários.

Modernização, porém, significa muito mais que isso. Ao mesmo tempo que vai ocorrendo 
aquele progresso técnico na agricultura, vai-se modificando também a organização da produção, 
que diz respeito às relações sociais (e não técnicas) de produção. A composição e a utilização do 
trabalho modificam-se, intensificando-se o uso do “boia-fria” e do trabalhador volante; a forma 
de pagamento da mão de obra é cada vez mais a assalariada; os pequenos produtores, sejam 
proprietários, parceiros ou posseiros, vão sendo expropriados, dando lugar, em certas regiões, à 
organização da produção em moldes empresariais.

Com este processo de transformação da agricultura, os chamados agricultores de subsistên-
cia – cuja principal determinação da produção é o consumo próprio da família trabalhadora, le-
vando ao mercado apenas o excedente da produção – vão dando lugar ao surgimento das em-
presas rurais, capitalistas, onde as determinações do mercado e a racionalidade do lucro são os 
condicionantes fundamentais do processo de produção. Ou, então, os agricultores de subsistên-
cia dão lugar a empresas familiares, que não usam trabalho assalariado, mas se relacionam com o 
mercado, ou seja, produzem mercadorias.

[...]

Qualquer processo de transformação, portanto, pode ser ótimo para uns e um desastre para 
outros. E nunca vai ser diferente nas sociedades divididas em classes, principalmente naquelas 
onde as classes sociais têm interesses contraditórios e opostos, onde há classes dominantes e 
classes dominadas.

A rápida acumulação de capital da qual certos setores agrícolas e industriais se beneficiam 
com nossa transformação agrícola e a miséria crescente que esta tem provocado na população 
de baixa renda são os dois lados da moeda. É preciso tirar o véu da modernização para ver seus 
verdadeiros traços.

GRAZIANO NETO, Francisco. Questão agrária e ecologia: crítica da agricultura moderna.  
São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 26-28.

 6   A industrializa•‹o da agricultura

A industrialização da agricultura brasileira vem sendo feita no interior do processo de interna-
cionalização da economia brasileira, ou seja, a lógica contraditória do desenvolvimento capitalista 
na agricultura se fez e se faz no seio de um capitalismo mundializado. Portanto, está relacionado, 
por exemplo, com o mecanismo da dívida externa. Por intermédio desse mecanismo, diferentes 
governos brasileiros têm tomado dinheiro emprestado no mercado financeiro internacional, com 
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a finalidade de ampliar a sua produção, particularmente no setor industrial. Para pagar a dívida, 
o país tem que exportar, isto é, tem que se sujeitar a vender seus produtos pelos preços interna-
cionais.

É por isso que, nas últimas décadas, tem ocorrido no Brasil uma rápida expansão das culturas 
de produtos agrícolas para a exportação (café, cana-de-açúcar, soja, laranja, etc.), quase sempre 
em detrimento daqueles produtos alimentícios destinados ao mercado interno (arroz, feijão, 
mandioca, etc.), produtos esses que deveriam servir ao consumo da população brasileira.

O processo de internacionalização da economia brasileira tem revelado, então, que o desen-
volvimento do capitalismo na agricultura em nossos dias está marcado, sobretudo, pela sua in-
dustrialização. Essa industrialização deve ser entendida como o processo de introdução do modo 
industrial de produzir no campo, desencadeando um inter-relacionamento intenso entre a indús-
tria e a agricultura.

O capital monopolista industrial aprofunda sua relação com a agricultura.

Em razão do aprofundamento do processo de articulação entre a indústria e a agricultura, 
muitos autores têm interpretado as transformações ocorridas na agricultura como ditadas exclu-
sivamente pela indústria. É verdade que existe uma forte articulação entre a indústria e a agri-
cultura, como é verdade também que ocorre a expansão do trabalho assalariado no campo, mas 
não é verdade que o domínio absoluto do modo industrial de produzir se verifique juntamente 
com a expansão total do trabalho assalariado no campo. É fundamental explicar que o capital não 
transforma de uma só vez todas as formas de produção em produção ditada pelo lucro capitalista. 
O desenvolvimento do capitalismo se faz de forma desigual e contraditória.

[...]

OLIVEIRA, A. U. de. A Geografia agrária e as transformações recentes no campo brasileiro. In: CARLOS, A. F. A. (Org.). 

Novos caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 1999. p. 76-78. (Caminhos da Geografia).

 7   A revolução tecnológica

A revolução tecnológica está provocando transformações, embora ainda persista a essência 
do problema [concentração de terras e precárias relações de trabalho]. A lógica do sistema de 
produção está mudando. O ritmo de comercialização atual requer rotatividade mais rápida no 
ciclo produção-comercialização. O custo-oportunidade das inversões no campo concorre, hoje, 
com alternativas atrativas, buscando capitais que, no passado, tinham menos opções de aplica-
ção. A produtividade do trabalho no campo tornou-se uma variável mais importante, de forma 
semelhante ao que ocorrera no meio urbano. Os custos referentes às obrigações trabalhistas pra-
ticamente inviabilizaram o modelo antigo de grandes fazendas com elevado número de trabalha-
dores e outras formas de agregados. Tudo isso induz à utilização mais intensa do solo, desestimu-
la as megapropriedades e torna anacrônicos os latifúndios improdutivos.

Na outra extremidade, ocorre fenômeno preocupante. Os pequenos estabelecimentos têm 
dificuldade de incorporar novas tecnologias e equipamentos, os quais exigem nível de produti-
vidade e escala mínima de produção. E, se continuam no sistema produtivo tradicional, têm pou-
cas chances de melhorar as condições de vida de seus ocupantes e de subsistir. Recentemente, 
surgiu mais um desafio: oferecer produtos a compradores com exigências crescentes, seja aos 
industriais, seja aos comerciantes. A apresentação do produto e suas características intrínsecas 
podem abrir ou fechar mercados, além de condicionar a remuneração. Para tanto, são necessários 
equipamentos e tecnologia modernos. Excetuando nichos de mercado, essas novas exigências 
colocam mais dificuldades aos pequenos do que aos grandes produtores. Assim, infelizmente, os 
pequenos produtores que não acompanham a inovação tecnológica são rejeitados pelo mercado 
e derivam para um modelo de subsistência, com baixas produtividade e renda. Entretanto, suas 
chances de competir aumentam quando ingressam na trilha do associativismo e do cooperativis-
mo, onde podem assimilar inovações tecnológicas em grupo.

[...]

SANTO, Benedito Rosa do E. Os caminhos da agricultura brasileira. São Paulo: Evoluir, 2001. p. 97.
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10    rEflExõEs soBrE a prática pEdagógica
A Editora oferece, a seguir, alguns artigos sobre temas atuais e de interesse do professor.A Editora oferece, a seguir, alguns artigos sobre temas atuais e de interesse do professor.

1

o processo de avaliação

Prof a. Dra. Edna Maura Zuffi

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - Universidade de São Paulo (USP)

Quando Žramos alunos, muitas vezes critic‡vamos as for-
mas de avalia•‹o pelas quais t’nhamos de passar na escola, 
fosse porque elas nos causavam um grande frio na barriga, 
ou porque n‹o concord‡vamos com os critŽrios adotados 
por nossos professores para a atribui•‹o de notas.

De fato, o processo de avalia•‹o da aprendizagem, que 
deve ser articulado com o planejamento e com o ensino pro-
priamente, Ž complexo e sempre ser‡ pass’vel de cr’ticas e 
novas sugest›es. Entretanto, o que vemos frequentemente Ž 
que, ao nos tornarmos professores, reproduzimos em nossas 
propostas avaliativas aquilo que vivenciamos no passado. Em 
geral, ainda Ž comum constatarmos nas escolas um enfoque 
meramente classificat—rio e meritocr‡tico, com •nfase em 
propostas que n‹o raras vezes reduzem a avalia•‹o ao mo-
mento das provas mensais e bimestrais, sem proporcionar aos 
alunos uma real reflex‹o sobre sua aprendizagem.

Uma restri•‹o ̂  aplica•‹o œnica de provas tradicionais, nas 
quais se espera que os alunos resolvam quest›es ou proble-
mas muito similares ˆqueles trabalhados em classe, com 
enunciados diretos e sem exig•ncia de grande elabora•‹o por 
parte dos estudantes Ð Ž que, em geral, por uma quest‹o de 
tempo, apresentam um nœmero m’nimo de itens, entre per-
guntas, exerc’cios e problemas, conforme as caracter’sticas da 
disciplina. Quase sempre essas provas n‹o apresentam a 
abrang•ncia necess‡ria dos conteœdos, habilidades e valores 
a serem avaliados. Se, por coincid•ncia, um aluno tiver a sorte 
de ter estudado mais a matŽria relativa ˆs quest›es seleciona-
das, ele poder‡ obter sucesso, enquanto outro, em situa•‹o 
inversa, poder‡ obter uma nota baixa, mesmo que ambos te-
nham um n’vel equivalente de compreens‹o real do assunto.

Muitos colegas professores utilizam outros mecanismos 
para ajudar a melhorar as notas dos alunos, como os trabalhos 
extraclasse ou a atribui•‹o de pontos adicionais para os que 
t•m frequ•ncia em aula. Esses mecanismos seriam muito im-
portantes para a avalia•‹o formativa dos estudantes se n‹o 
fossem usados apenas como um paliativo superficial para a 
promo•‹o dos alunos, acabando por camuflar seu real estado 
de aprendizagem. Em muitos casos, os trabalhos apresenta-
dos s‹o apenas textos copiados da internet, sem nenhuma 
revis‹o ou reflex‹o por parte dos estudantes, e a mera adi•‹o 
de pontos pela frequ•ncia em sala de aula n‹o deixa claro 
para eles como foi sua participa•‹o efetiva nas atividades. Ou-
tras vezes, os professores aplicam diversas ÒprovinhasÓ com o 
intuito de favorecer a Òavalia•‹o continuadaÓ, sem, entretanto, 
mudar o car‡ter das quest›es e das tarefas a serem realizadas. 
Assim, Ž justificado o uso de tais artif’cios como se fossem o 
que os autores costumam chamar de Òavalia•‹o formativaÓ, po-
rŽm esta engloba muito mais!

A avalia•‹o formativa Ž um contraponto ˆ vis‹o daquela 
tecnicista e meramente classificat—ria. Alguns pesquisadores 
trazem considera•›es importantes sobre a avalia•‹o como 
processo de mediação da aprendizagem. Uma a•‹o avaliativa 
mediadora envolveria a an‡lise, nas situa•›es-problemas pro-
postas ao educando, das hip—teses por ele formuladas, de 
suas a•›es e manifesta•›es, visando essencialmente sua 
maior compreens‹o dos conceitos e das habilidades que es-
t‹o em jogo. Tais processos mediadores objetivariam encora-
jar e orientar os alunos ˆ produ•‹o de um saber qualitativa-
mente superior, pelo aprofundamento das quest›es 
propostas, ao gerarem oportunidades de novas viv•ncias, lei-
turas ou quaisquer procedimentos enriquecedores do tema 
que se trouxe na avalia•‹o. Nessa perspectiva, Òser avaliadoÓ 
passa a ter outro significado. ƒ a possibilidade que o aluno ter‡ 
de refazer o que n‹o fez certo, ou de melhorar o que foi feito. 
Os erros cometidos pelos estudantes n‹o mais assumiriam 
um car‡ter de penalidade, mas se transformariam em t—picos 
de discuss‹o e gera•‹o de novos saberes, ultrapassando difi-
culdades que se manifestaram numa primeira tentativa. Nessa 
nova proposta, o aluno n‹o deve aceitar passivamente a cor-
re•‹o do professor, sem saber qual seria um caminho alterna-
tivo para evitar os erros, ou por que eles ocorreram. Por sua 
vez, o professor deve traduzir em linguagem clara para os in-
teressados os detalhes sobre o desempenho da classe, dizen-
do o que deveria ter sido feito para a melhoria dos resultados, 
indicando aspectos espec’ficos sobre erros e tambŽm sobre 
formas consideradas adequadas de resposta. 

Um problema muito comum com a aplica•‹o œnica de 
provas tradicionais Ž que, muitas vezes, os professores as 
veem como um fim em si mesmas e n‹o aproveitam os mo-
mentos imediatamente posteriores ˆ corre•‹o para gerar 
uma atividade investigativa e mediadora de novas aprendiza-
gens. Com as pr‡ticas de avalia•‹o formativa, prop›e-se um 
foco maior na compreens‹o real dos conteœdos e procedi-
mentos avaliados, e n‹o somente para aqueles alunos que 
usualmente se saem bem nas provas, mas tambŽm para 
aqueles que n‹o apresentam bom desempenho, os quais po-
dem ter outras chances de aprender com seus erros.

Relatamos, aqui, uma experi•ncia realizada em universida-
de brasileira1 com professores do Ensino Fundamental e MŽ-
dio, na qual se prop™s que os alunos, ap—s a resolu•‹o das 
provas, recebessem-nas corrigidas e as refizessem, resolvendo 

1 Para mais detalhes, ver: GIELFI, Ophelia AmŽlia Sim›es et al. A avalia-
•‹o escolar como recurso para media•‹o da aprendizagem: uma ex-
peri•ncia no ensino fundamental de uma escola pœblica. Anais do X 
CEPFE – Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores,  
p. 5598-5605.
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as quest›es que deixaram em branco ou as que resolveram de 
modo incompleto ou incorreto, sem terem acesso aos gabari-
tos. Assim, os alunos teriam de estudar mais os conteœdos en-
volvidos nas provas, depois de repetidos retornos com indica-
•ão de erros e acertos, até que aprendessem o suficiente para 
resolv•-las integralmente. Para isso, poderiam utilizar as fontes 
que quisessem: cadernos, livros didáticos ou outros materiais. 
Só receberiam aux’lio dos professores caso não conseguissem 
resolver sozinhos alguma questão após várias tentativas. Essa 
experi•ncia foi realizada em uma escola com as disciplinas de 
L’ngua Portuguesa e Matemática, mas poderia ter sido feita 
com qualquer outra. E os resultados foram muito positivos 
quanto ao desempenho desses alunos nas avalia•›es poste-
riores, tanto dentro da própria escola quanto em avalia•›es 
externas, ou em olimp’adas acad•micas.

Principalmente no Ensino Médio, é frequente vermos 
um enfoque excessivo ˆ pedagogia do exame, na qual Òre-
solver provasÓ para o preparo aos exames vestibulares, com 
seus modelos e suas propostas tecnicistas, torna-se a ques-
tão primordial, quase que independentemente do processo 
de ensino e aprendizagem. A nota domina quase tudo e é 
em fun•ão dela que se vivencia a prática escolar. Na medida 
em que estiver polarizada pelos exames, a avalia•ão não 
cumprirá sua fun•ão de auxiliar nas decis›es para a melho-
ria da aprendizagem. Não queremos dizer, com isso, que 
avalia•›es de caráter classificatório não possam ser realiza-
das, mas outras propostas também precisam ser vivencia-
das pelos alunos. 

A avalia•ão educacional deve ter também um caráter 
de diagnóstico da situa•ão de aprendizagem, tendo em vis-
ta o avan•o e o crescimento dos educandos. Ela envolve 
ju’zo de valores, baseados em critérios preestabelecidos e 
caracteres relevantes da realidade em que se insere, consi-
derando também as diferen•as étnicas, socioculturais e 
econ™micas que podem interferir nas condi•›es de de-
sempenho de certas classes ou escolas, o que demanda 
uma tomada de posi•ão sobre o objeto avaliado e decis›es 
sobre o andamento do processo de ensino e aprendiza-
gem. A avalia•ão não é neutra! 

Para se efetivar esse caráter diagnóstico, é muito im-
portante que o professor tenha consci•ncia dos objetivos 
que quer alcan•ar com determinadas unidades de ensino, 
para que possa inserir, no processo avaliativo, atividades 
que verifiquem se esses objetivos foram realmente atingi-
dos. Para isso, a avalia•ão não pode deixar de ser racional, 
rigorosa e impessoal, em certo n’vel poss’vel Ð aqui no 
sentido de que o professor deve deixar de lado preconcei-
tos e julgamentos pessoais que possam interferir drástica 
e negativamente em sua forma de avaliar as atividades de 
cada aluno. Não deverá verificar a aprendizagem com base 
em mínimos possíveis, mas sim em mínimos necessários 
para tornar cada um mais qualificado, dentro da realidade 
social em que se insere. Luckesi2 nos fornece um ótimo 
exemplo para refletirmos: digamos que um aluno, numa 
escola de pilotagem de Boeing, fosse aprovado com nota 
10 (dez) em decolagem e nota 2 (dois) em aterrissagem; 

2 LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. 

portanto, média geral 6 (seis). Voc• viajaria com esse pilo-
to? Se por um lado ele teve a média m’nima atendida para 
sua aprova•ão, o conhecimento necessário para pilotar 
não foi alcan•ado. ƒ nesse sentido que o autor coloca que, 
muitas vezes, os mínimos possíveis não são suficientes na 
aprendizagem, principalmente quando esta envolve o de-
senvolvimento de quest›es técnicas que presumem a res-
ponsabiliza•ão do aprendiz. O mesmo se poderia dizer de 
um técnico de laboratório que deve aprender sobre o ma-
nejo de determinados produtos qu’micos: se ele aprende 
apenas o m’nimo sobre as subst‰ncias, suas propriedades 
e rea•›es poss’veis, e não o necessário para exercer sua 
fun•ão, poderá causar danos a outras pessoas ou aos equi-
pamentos. ƒ nesse sentido que o professor deve usar a 
avalia•ão como um diagnóstico realista das habilidades e 
conhecimentos adquiridos pelo estudante, dentro dos ob-
jetivos educacionais planejados para o contexto social em 
que a forma•ão se insere. 

O que ocorre na prática da avalia•ão, em geral, é que difi-
cilmente os professores definem com clareza o que se espera 
da conduta do aluno, após ter se submetido a uma determi-
nada aprendizagem. Isso pode dar margem a uma variabili-
dade no processo que depende mais do estado de humor do 
professor do que de um julgamento das condi•›es de pro-
gresso e potencialidades do aluno. Então, faz-se necessário 
delimitar quais são os dados relevantes que são compat’veis 
com o objeto a ser avaliado e os objetivos previamente esta-
belecidos. A’ está o verdadeiro caráter da avalia•ão formativa, 
em sua faceta diagnóstica, pois esta leva em conta os rumos 
que já foram tomados e as perspectivas de amplia•ão das po-
tencialidades dos alunos, com as tomadas de decis›es sobre 
as próximas a•›es de ensino a serem desenvolvidas para que 
os alunos aprendam mais. 

Além da avalia•ão do professor, nesta perspectiva, tam-
bém é interessante que os alunos se autoavaliem, a fim de 
estabelecerem um julgamento cr’tico sobre a própria apren-
dizagem, verificando as atividades que efetivamente realiza-
ram, o n’vel de empenho que empregaram nelas, as dificul-
dades que apresentaram e por que acham que as tiveram. 
Também é interessante que o professor avalie os recursos 
dispon’veis no processo de ensino, sua própria atua•ão nesse 
processo e por que uma atividade  pode não ter atingido os 
objetivos esperados.

O professor deve estar ciente de que o tipo de avalia-
•ão escolhida depende dos objetivos que quer atingir. Por 
exemplo, quando ele tem a necessidade de classificar mui-
tos alunos e avaliar se estes dominam aspectos de algo- 
ritmos e técnicas da área em estudo, os testes de múltipla 

escolha podem ser uma boa op•ão. Já as questões de res-

posta discursiva devem ser propostas quando se deseja 
avaliar habilidades de expor, organizar e sintetizar conhe-
cimentos. Outro recurso são as fichas de registro, que po-
dem ser individuais ou de um pequeno grupo, para anotar 
comportamentos, problemas disciplinares, n’vel de parti-
cipa•ão e todo o processo de resolu•ão de uma situa•ão-
-problema ou de determinada tarefa investigativa. A ava-
lia•ão feita por meio de trabalhos práticos em laboratórios 
ou com o uso de computadores e software educacional 
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pode ser particularmente interessante para as áreas de Ciên-
cias da Natureza e de Matemática. Também as exposi•›es 

orais de resultados de pequenos projetos podem ajudar o 
professor a avaliar aspectos mais amplos do desenvolvi-
mento dos alunos, como sua capacidade de expressão oral 
e visual em público, os valores que eles destacam como 
relevantes na execução do projeto, sua capacidade de or-
ganização em grupos de trabalho, etc. Os exerc’cios para 
serem realizados como tarefa extraclasse podem ajudar a 
verificar se o aluno está tendo progressos parciais durante 
o desenvolvimento de um determinado conteúdo. Final-
mente, o uso de provas tradicionais, mas com a retomada 
posterior de suas questões para uma atividade de reflexão 
dos alunos, individualmente ou em grupo, pode ser im-
portante para dar um fechamento e promover a síntese de 
uma unidade de ensino. Outro recurso tecnológico de que 
algumas escolas dispõem são as filmadoras e os vídeos, 
para uso em determinadas aulas de caráter mais investiga-
tivo, que podem ajudar o professor a ter um acompanha-
mento mais detalhado do desenvolvimento de seus alu-
nos, durante essas atividades.

A variação desses procedimentos, mas não necessaria-
mente de todos, pode compor um panorama mais fiel so-
bre a situação de cada aluno, ao longo de vários momentos 
do processo de ensino e aprendizagem, além de lhe forne-
cer oportunidades de mostrar o desenvolvimento de habili-
dades mais diversificadas. Pode também ajudar o professor 
a replanejar ações de ensino que envolvam determinados 
conteúdos que não foram assimilados de forma significati-
va, com a revisão do que foi selecionado, do método utiliza-
do, das atividades realizadas e das relações estabelecidas 
em sala de aula. 

Além dessa variedade de procedimentos de avaliação, 
salientamos também a importância de dar um retorno mais 
detalhado aos alunos e seus pais sobre o desempenho em 
cada um desses momentos, ampliando com os primeiros os 
momentos de reflexão sobre a própria aprendizagem. 

Para finalizar, observamos que o professor precisa encon-
trar uma forma mais coesa de avaliar o aprendizado, levando 
em conta o projeto pedagógico de sua escola, e esta deve 
gerar mecanismos de planejamento, para tentar promover a 
recuperação daqueles que não foram capazes de aprender 
em algum período, conciliando diferentes lógicas de avalia-
ção escolar, diferentemente do que ainda se vê no modelo 
tradicional, ainda o mais utilizado nas escolas. Para tanto, não 
podemos deixar de levar em conta a necessária preparação 
dos professores e da comunidade envolvida na escola, como 
pais, coordenadores e gestores. Sem isso, a chance de suces-
so do uso da avaliação formativa para a aprendizagem signi-
ficativa será muito reduzida. 

A coexistência complementar entre o processo classifica-
tório e o formativo nas avaliações do Ensino Médio poderia 
ser uma prática sem conflitos, uma vez que, ao mesmo tem-
po em que atenderia às normas e determinações do sistema 
escolar vigente, com o preparo para exames classificatórios 
externos, poderia auxiliar o aluno para uma compreensão 
maior e mais duradoura dos conteúdos.

Isso poderia ser realizado, por exemplo, durante um bi-
mestre, em cinco fases:

I) com a aplicação de testes diagnósticos sobre os conhe-
cimentos prévios dos alunos, no início de uma unidade de 
ensino, a fim de verificar se o planejamento realizado pelo 
professor necessita de algum ajuste previamente à sua execução;

II) com o uso da avaliação continuada, através de situa-
ções-problemas em que os alunos teriam seus desempenhos 
parciais registrados em um diário do professor, ou de desen-
volvimento de atividades de laboratórios e exercícios extra-
classe, variando-se os procedimentos avaliativos;

III) com uma avaliação mais classificatória por testes ou 
questões dissertativas, que verifique se os objetivos mais glo-
bais do assunto dessa unidade de ensino foram alcançados;

IV) com a retomada das questões tratadas na avaliação 
classificatória, para que os alunos tentem realizá-las nova-
mente, por exemplo, em atividades extraclasse, com poste-
rior discussão em sala de aula sobre erros, acertos e dificulda-
des encontradas; 

V) e, finalmente, com a avaliação pessoal do professor e 
dos alunos (autoavaliação) a respeito do próprio desempe-
nho, assim como das dificuldades e facilidades pedagógicas 
encontradas no desenvolvimento desta unidade, por parte 
do professor. 

Os critérios de avaliação em cada etapa deverão ser esta-
belecidos com ciência prévia dos alunos e, se necessário, re-
negociando-os, conforme as especificidades dos conteúdos 
tratados naquela unidade e, também, levando-se em conta a 
realidade social e cultural dos estudantes, que deve se refletir 
nos objetivos de ensino. Fornecer uma receita para isso seria 
imprudente, uma vez que os professores é que detêm o co-
nhecimento dessa realidade, mais do que ninguém, e essas 
condições variam infinitamente.

É claro que, conhecendo a realidade das salas de aula bra-
sileiras – em que o número de alunos é grande e os professo-
res precisam se dedicar, muitas vezes, a diversas escolas simul-
taneamente, com uma carga horária de trabalho extensiva –, 
sabemos que se torna muito difícil realizar todas essas fases 
em todas as unidades de ensino. Nossa sugestão aplica-se a 
uma situação mais próxima do ideal, em que o trabalho extra-
classe do professor seja valorizado adequadamente. Nos casos 
em que isso não seja possível, sugerimos que pelo menos em 
alguma unidade de ensino do ano se apliquem todas as eta-
pas, a fim de que o professor possa verificar os efeitos de uma 
avaliação mais formativa, que os alunos possam ter experiên-
cias pedagógicas mais ricas e que lhes desenvolvam maior 
senso crítico. Ou ainda, quando isso também não for possível, 
que em cada unidade de ensino se diversifique o método de 
avaliação, aplicando-se duas ou três dessas etapas.

Ficam, então, estas sugestões para aqueles que desejam 
fazer a diferença em sua escola: com a discussão sobre no-
vas práticas avaliativas, a formação e experimentação dos 
professores, com registros e reflexões sobre suas novas ex-
periências, e com o envolvimento dos pais e alunos, a ava-
liação poderá se tornar um processo mais prazeroso, realista 
e eficiente, dentro das disciplinas específicas e da escola 
como um todo. 
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a leitura nas ciências Humanas

Angela B. Kleiman
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Professora titular colaboradora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp.

Como todo professor que leciona uma disciplina cujo vo-
lume de leituras Ž muito elevado, voc• j‡ deve ter se sentido 
frustrado alguma vez por seus alunos n‹o conseguirem com-
preender sua matŽria. O fato Ž que muitos deles n‹o se inte-
ressam por ela porque t•m grandes dificuldades para enten-
der a informa•‹o no texto, conforme apontam os resultados 
de diversos testes de leitura.

A import‰ncia da leitura para a vida cotidiana e, sobretu-
do, para a vida na escola, espa•o de aprendizagem e desen-
volvimento intelectual por excel•ncia, Ž ineg‡vel. Se o desin-
teresse de alguns alunos se deve ao fato de n‹o terem 
consolidado seu h‡bito de ler, vale a pena o professor de His-
t—ria, Geografia, Filosofia ou Sociologia conhecer o que est‡ 
envolvido no ensino da leitura e como essa capacidade pode 
ser desenvolvida, a fim de ajudar seu aluno. Lembremos que 
os professores de todas as disciplinas s‹o tambŽm professo-
res de leitura, pois s‹o modelos de como ler os textos de sua 
‡rea. AlŽm disso, vale lembrar que Ž objetivo expl’cito nos 
curr’culos das disciplinas de Ci•ncias Humanas o desenvolvi-
mento de compet•ncias de leitura. No curr’culo de Filosofia, 
por exemplo, lemos, entre as habilidades visadas no 1o bimes-
tre da 2a sŽrie Òdesenvolver habilidades de leitura, escrita e pla-

nejamento investigativo para autonomia intelectualÓ1.

Apesar de toda sua import‰ncia, a leitura parece estar 
perdendo espa•o na vida de um nœmero expressivo de estu-
dantes brasileiros, em parte por causa das novas m’dias e no-
vas tecnologias, em parte pelo acesso limitado que muitos 
alunos t•m a livros, jornais, revistas e bibliotecas. 

1 SECRETARIA DA EDUCA‚ÌO DO ESTADO DE SÌO PAULO. Curr’culo do Es-

tado de S‹o Paulo: Ci•ncias Humanas e suas tecnologias. Secretaria da 
Educa•‹o; coordena•‹o geral: Maria In•s Fini; coordena•‹o de ‡rea: Paulo 
Miceli. S‹o Paulo: SEE, 2010. p. 124. Dispon’vel em: <www.rededosaber.
sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2013.

Considerados esses fatos, e para poder planejar algum 
tipo de interven•‹o did‡tica, Ž importante que os professo-
res das disciplinas da ‡rea das Ci•ncias Humanas conhe•am 
as principais competências de leitura esperadas do aluno, 
que precisa ter acesso a textos em prosa sobre assuntos po-
l•micos, reflexivos, complexos e abstratos, como os textos 
de Hist—ria, Geografia, Filosofia e Sociologia. Entre essas 
compet•ncias, temos:

a)  saber localizar informações explícitas: o professor de 
Ensino MŽdio n‹o precisa se preocupar demais com esta 
compet•ncia, pois Ž a mais exercitada pelo professor, pelo 
livro did‡tico, e a mais b‡sica de todas as compet•ncias; 
muitas vezes o aluno aparenta entender, porque suas res-
postas exigem apenas que reconhe•a palavras semelhan-
tes na pergunta e no texto, como no exemplo a seguir: 

 Texto2: Ò... o endeusamento de r—tulos representa extraordi-

n‡ria vit—ria ideol—gica do capitalismoÓ.

 Pergunta: O que representa o endeusamento de r—tulos?

 Resposta: Representa extraordin‡ria vit—ria ideol—gica do 
capitalismo.

b)  inferir nas entrelinhas: Ž a capacidade menos visada, a jul-
gar pelo nœmero de perguntas que demandam infer•ncia 
no livro did‡tico, e a mais importante para a forma•‹o do 
leitor independente. A infer•ncia Ž demonstrada quando 
o aluno consegue tirar conclus›es e perceber inten•›es, 
e Ž praticada quando s‹o feitas perguntas precedidas pe-
las palavras como e por que: ÒPor que, segundo o autor, 
o endeusamento de grifes representa uma vit—ria do ca-
pitalismo?Ó. A infer•ncia tambŽm Ž praticada quando s‹o 
feitas perguntas que demandam uma opinião baseada na 

2 SINGER, AndrŽ. Ostenta•‹o. Folha de S.Paulo, 16 fev. 2013. p. 2.
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leitura do texto: “Você concorda com a opinião do autor 
de que o endeusamento de grifes representa uma vitória 
do capitalismo? Justifique”.

c)  usar elementos n‹o verbais, como gr‡ficos, tabelas e fi-

guras, para compreender o texto: hoje os textos são mul-
timodais, ou seja, recorrem a mais de uma modalidade: 
além de fotos, mapas, gráficos, ilustrações, tabelas, esque-
mas, infográficos, há diversos elementos gráficos, como 
tipografia, diagramação, cor, tamanho das fontes. O uso 
de todos esses recursos tem uma função, um sentido, e, 
na maioria das vezes, torna a leitura mais dinâmica. O livro 
didático pode ter um papel essencial nesse entendimento 
e o professor pode explorar essa leitura no próprio mate-
rial; por isso é importante dirigir o olhar do aluno para sua 
organização: capítulos, geralmente subdivididos em tópi-
cos e subtópicos bem destacados por cores, tamanho das 
letras, posição na página, etc. 

d) estabelecer rela•›es e comparar dados: trata-se de uma 
das competências mais importantes na leitura crítica, ge-
ralmente pouco praticada em sala de aula, que abrange 
saber distinguir causas de consequências e fatos de opi-
niões relativas a ele; reconhecer diferenças no tratamen-
to dado ao mesmo tema em dois textos diferentes; tirar 
conclusões. Para desenvolver tal competência, o aluno 
deve ser capaz de perceber detalhes, como a seleção de 
vocabulário e os tipos de exemplos usados, e o professor 
pode ajudá-lo fazendo perguntas sobre esses aspectos. 

e) identificar o tema de um texto expositivo ou informati-

vo: essa competência envolve também perceber as mar-
cas que o autor e seus editores vão deixando nos títulos 
e subtítulos e na repetição de palavras, a fim de indicar 
que uma informação é mais importante do que outras, 
que é o tema ao qual as demais estão relacionadas. 
Chamar a atenção para o título e pedir hipóteses sobre 
o tema com base nele ou em uma ilustração são estra-
tégias que podem ajudar o aluno nessa percepção. Por 
exemplo: há na primeira página do jornal uma chamada 
para o texto de opinião já mencionado, que se intitula 
“Autêntico, funk expõe vitória do capitalismo”. Logo em 
seguida, repete-se a frase sobre a vitória do capitalismo, 
citando – e portanto destacando – um trecho do texto 
de opinião: “Mas é mister observar que o endeusamento de 

rótulos representa extraordinária vitória ideológica do capi-

talismo”. Quando finalmente se lê o trecho no texto origi-
nal, escondido no penúltimo parágrafo, parte do tema já 
foi repetida três vezes. 

Munidos desses conhecimentos, os alunos podem, de fato, 
ser orientados para a leitura de textos mais complexos das Ciên-
cias Humanas. Entretanto, para além desse saber, é importante 
destacar três princípios de caráter metodológico e didático, que 
devem ser levados em conta em relação à leitura:

1. Facilitação do texto

Todos nós evitamos fazer aquilo que é desagradável e 
procuramos fazer o que nos dá prazer. Isso não é diferente 
quando se trata da leitura. Quando o aluno tem dificuldade 
para compreender a língua escrita, a atividade de leitura se 

torna desagradável. Dessa forma, se não existe alguém para 
orientá-lo, são poucos os que insistem nessa atividade, princi-
palmente se não conhecem as vantagens e satisfações que a 
aprendizagem trará no futuro. 

Acontece que, como em toda prática, quanto mais se lê, 
mais fácil vai ficando a atividade. O aluno que lê muito pouco 
desiste assim que encontra as primeiras dificuldades. Ou seja, 
quem mais precisa praticar é quem menos o faz; no entanto, 
o único meio de melhorar é pela prática. Mas, se os alunos 
não leem bem aquilo de que não gostam, leem bem o que 
gostam. A chave consiste, portanto, em fazer com que a leitu-
ra exigida pela escola se torne uma atividade menos penosa 
e mais prazerosa. 

Tornar o contato com a leitura prazeroso exige a convi-
vência contínua com professores que contagiem com seu 
entusiasmo por ela e com bibliotecários prestativos e gene-
rosos trabalhando em bibliotecas bem aparelhadas. Requer 
também acesso a um grande acervo: livros, revistas, jornais, 
hipertextos, inclusive os gêneros menos valorizados, como 
resumos ou versões condensadas, divulgações em revistas 
para adolescentes, histórias em quadrinhos, revistas noticio-
sas; enfim, textos mais acessíveis, que despertem uma curio-
sidade inicial e o desejo de ler. 

Embora os conteúdos a serem ensinados sejam impor-
tantes, o professor pode levar para a aula textos literários ou 
jornalísticos que têm ou tiveram papel importante no seu 
letramento e na sua formação. Pode levar textos dos quais 
ele mesmo gosta, para mostrar aos alunos seu gosto pela 
leitura, e deve demonstrar suas próprias estratégias de lei-
tor, fazendo perguntas que requeiram pensar, modelando 
aquelas que ele próprio se faz antes de começar a ler e ex-
plicando para seus alunos o que lhe agradou ou chamou a 
atenção. 

2. Flexibilização do currículo

Em áreas que se caracterizam pela presença forte de con-
teúdos estruturadores e pelo objetivo de engajamento social 
e atuante no mundo globalizado atual, a flexibilização do cur-
rículo é viável. 

Numa disciplina como a Geografia, por exemplo, se um 
determinado conceito, como o aprofundamento da noção 
de território brasileiro, esteja previsto para o terceiro bi-
mestre da 2a série do Ensino Médio3, um acontecimento 
amplamente noticiado no primeiro bimestre que tem a ver 
com o território nacional deveria ser motivo para a altera-
ção da ordem dos conteúdos ou para a substituição de um 
contexto de exemplificação por outro. Fatos que já são co-
nhecidos dos alunos – seja qual for a mídia – tornam a 
aprendizagem dos conceitos abstratos mais fácil, porque o 
conhecimento prévio permite ancorar e estruturar o novo. 
Isso sem contar com as possibilidades de leituras interdisci-
plinares desses assuntos, o que também se constitui num 
elemento facilitador. 

3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo do Estado 

de São Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. Secretaria da Educação; 
coordenação geral: Maria Inês Fini; coordenação de área: Paulo Miceli. São 
Paulo: SEE, 2010. p. 102. (3o bimestre, 1a série do Ensino Médio).
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Quase diariamente h‡ acontecimentos not‡veis que re-
querem simplesmente que o professor passe a acreditar que 
os conceitos de sua matŽria (densidade demogr‡fica, por 
exemplo) e as pr‡ticas relevantes (como a leitura de mapas) 
possam ser ensinados Ð e, portanto, atingidos os objetivos do 
curr’culo Ð mesmo quando o foco no conteœdo determinado 
para esse per’odo Ž momentaneamente mudado. 

No in’cio de 2013, por exemplo, a presen•a francesa no 
Mali e a queda de um meteoro na Rœssia foram eventos 
que ocuparam as manchetes dos jornais: os textos jornal’s-
ticos poderiam servir tanto para a introdu•‹o de conceitos 
abstratos quanto para o exerc’cio de habilidades conside-
radas importantes na disciplina, como desenvolver Òa ca-
pacidade de associar padr›es de desenvolvimento econ™mi-
co e social ˆs maneiras de realizar o controle preventivo de 
situa•›es de risco naturaisÓ ou Òidentificar elementos hist—ri-
co-geogr‡ficos que expliquem o desencadeamento de confli-
tos Žtnico-culturais no mundo contempor‰neo; ou a expan-
s‹o do islamismo na çfricaÓ4. Isso tudo Ž poss’vel desde que 
a flexibiliza•‹o do curr’culo passe a se constituir em um 
princ’pio did‡tico valorizado. 

Quando um acontecimento noticiado na m’dia passa a 
ter um lugar central na aula, o aluno entra em contato, via 
leitura, com outras hist—rias que provavelmente ter‹o muito 
mais chance de mudar sua forma de pensar sobre o pr—prio 
mundo e que ilustram muito melhor do que qualquer texto 
cient’fico os conceitos de globaliza•‹o e de transforma•‹o 
do espa•o geogr‡fico decorrentes das novas tecnologias de 
comunica•‹o. Isso porque na grande maioria das vezes os 
alunos s— t•m contato com esses textos cient’ficos na escola, 
enquanto que um acontecimento noticiado mundialmente 
est‡ mais pr—ximo de sua realidade. Caberia portanto ao pro-
fessor, nesse caso, mostrar aos alunos a rela•‹o entre o con-
ceito abstrato encontrado no texto do livro e os fatos vividos 
pela sociedade, estejam eles apresentados em jornais, mœsi-
cas, novelas, filmes. Trata-se simplesmente de n‹o descartar 
aquilo que o aluno j‡ conhece e que pertence a uma cultura 
de massa n‹o valorizada pela escola. 

3. (Re)contextualização situada

Esse princ’pio est‡ ligado ao de flexibilidade, uma vez 
que somente um curr’culo mais flex’vel permite a (re)con-
textualiza•‹o situada de conceitos e princ’pios b‡sicos de 
uma determinada disciplina. O princ’pio envolve a abor-
dagem de conceitos que s‹o diretamente relevantes para 
a situa•‹o social do aluno, o que envolve, necessariamen-
te, uma recontextualiza•‹o de conceitos abstratos para a 
vida social.

Em rela•‹o a uma disciplina como a Sociologia, por exem-
plo, cujo princ’pio estruturador Ž uma atitude metodol—gica 
Ð de estranhamento e desnaturaliza•‹o do fato social Ð mais 
do que um conjunto de conteœdos5, o car‡ter especial do 
olhar sociol—gico, seletivo, distante, que refrata a realidade 

4 op. cit., p. 110 (2o bimestre, 3a sŽrie do Ensino MŽdio).
5 op. cit., p. 135.

observada6, pode ser desenvolvido se o aluno, mesmo aque-
le com dificuldades de leitura, puder construir um olhar com-
parativo tomando como um dos pontos de compara•‹o fa-
tos vivenciados, relevantes para seu pr—prio contexto e 
situa•‹o. Tais fatos, novamente, s‹o recorrentemente encon-
trados em matŽrias jornal’sticas sobre fenômenos sociais co-
nhecidos dos alunos, mas que ele ainda n‹o observou pelo 
prisma do olhar sociol—gico. 

Um exemplo disso Ž o texto de opini‹o j‡ citado, sobre 
o funk ÒOstenta•‹oÓ, um canto falado que, em lugar de fazer 
denœncia social (como o rap), Òexalta o poder de consumo que 
chegou ˆs camadas de menor renda nos œltimos anosÓ7. Con-
teœdos como Òcultura, consumo, consumismo e comunica•‹o 
de massaÓ ou Òconstru•‹o da identidade pelos jovensÓ8, que 
t•m por finalidade levar o adolescente a compreender as 
formas em que Òos jovens se relacionam com a sociedade de 
consumo e a produ•‹o de culturaÓ9, podem partir do proces-
so de desnaturaliza•‹o da pr‡tica de consumo que o referi-
do texto de opini‹o (ou qualquer outro sobre a cultura juve-
nil local) promove, e a rela•‹o cr’tica do jovem pode ser 
desenvolvida tanto em rela•‹o a esse fenômeno cultural da 
periferia quanto ˆ atitude da elite brasileira ao lamentar a 
perda de valores que outros grupos sociais jamais demons-
traram. O estranhamento advindo da reflex‹o cr’tica ser‡ o 
prisma usado na leitura, qualquer que seja a opini‹o do alu-
no, e o instrumento pelo qual ser‡ atingido ser‡ um texto 
jornal’stico, atual, contextualizado e que permite o reposi-
cionamento do pr—prio aluno. 

Com base nos tr•s princ’pios discutidos Ð facilita•‹o do 
texto, flexibiliza•‹o do curr’culo e (re)contextualiza•‹o situa-
da Ð, o professor das disciplinas de Ci•ncias Humanas pode 
fazer uso dos enormes acervos ˆ nossa disposi•‹o, gra•as ˆs 
novas m’dias e tecnologias, atŽ encontrar o texto e o tema 
que ter‹o grande apelo com o aluno e o motivar‹o a fazer 
mais leituras, aumentando suas chances de se tornar mais 
um leitor ˆ vontade com as mœltiplas pr‡ticas letradas. 

Pelo fato de ser leitor proficiente, muitas habilidades leito-
ras parecem —bvias para o professor, como se fossem naturais 
a qualquer ser humano. Entender o sum‡rio, o ’ndice remissi-
vo e o funcionamento do livro did‡tico, por exemplo, e falar 
sobre a import‰ncia da leitura das imagens para a constru•‹o 
do sentido do texto n‹o s‹o estratŽgias —bvias para o aluno 
que ainda tem dificuldades para compreender o que l•, mas 
podem, mesmo que tardiamente, ser aprendidas e exercita-
das, especialmente com textos relevantes para a ‡rea e para a 
vida social do aluno.

6 Caracteriza•‹o do antrop—logo Roberto Cardoso de Oliveira, segundo 
SARANDY, Fl‡vio M. Silva. Reflex›es acerca do sentido da sociologia no 
Ensino MŽdio. Revista Espa•o Acad•mico, ano I, n. 5, out. 2001. Dispon’-
vel em: <www.espacoacademico.com.br/005/05sofia.htm>. Acesso 
em: 24 fev. 2013.

7 SINGER, AndrŽ. Ostenta•‹o. Folha de S.Paulo, 16 fev. 2013. p. 2. 
8 SECRETARIA DA EDUCA‚ÌO DO ESTADO DE SÌO PAULO. Curr’culo do Es-

tado de S‹o Paulo: Ci•ncias Humanas e suas tecnologias. Secretaria da 
Educa•‹o; coordena•‹o geral: Maria In•s Fini; coordena•‹o de ‡rea: Paulo 
Miceli. S‹o Paulo: SEE, 2010. p. 144. (2o bimestre, 2a sŽrie do Ensino MŽdio).

9 op. cit., p. 144 (2o bimestre, 2a sŽrie do Ensino MŽdio).

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_MP_015a080.indd   78 4/12/13   4:54 PM



Manual do Professor 79

3

materiais didáticos digitais

Ismar Frango Silveira

Coordenador da CEIE – Comissão Especial de Informática na Educação 
SBC – Sociedade Brasileira de Computação 

Desde tempos remotos, o ser humano tem se defrontado 

com a necessidade de criar ferramentas com prop—sitos di-

versos, sendo o principal deles, possivelmente, o de facilitar a 

sua vida. Os computadores, essas valiosas ferramentas do 

nosso tempo, t‹o presentes e necess‡rios no nosso dia a dia, 

n‹o parecem ter a mesma presen•a no cotidiano das escolas, 

apesar de todo o seu potencial. 

Sabemos que as escolas brasileiras enfrentam muitos 

problemas, para cuja resolu•‹o a a•‹o do professor Ž funda-

mental. E isso se aplica tambŽm ao uso efetivo de computa-

dores no ensino. N‹o se trata de n—s, professores, ensinarmos 

nossos alunos a usar os computadores, a navegar na internet 

ou a usar aplicativos Ð como editores de texto ou planilhas. 

Isso eles j‡ sabem (melhor que n—s, geralmente) ou podem 

aprender de maneira aut™noma, sem a nossa ajuda. Lembre-

mos que nossos alunos s‹o o que se convencionou chamar 

de nativos digitais Ð crian•as e adolescentes que nasceram 

em um mundo imerso em tecnologia. 

Mesmo que Ð por condi•›es sociais, geogr‡ficas ou cultu-

rais Ð esses alunos n‹o tenham pleno acesso a computadores 

e internet em suas casas, o mundo no qual eles vivem propi-

cia uma sŽrie de oportunidades para que tenham contato 

com a tecnologia e para que esta venha a fazer parte de suas 

vidas, como aconteceu com o r‡dio e a TV para outras gera-

•›es. Grande parte de n—s, professores, pertence ao grupo 

que se denomina imigrantes digitais Ð nascemos em uma 

Žpoca em que os computadores n‹o eram onipresentes e ti-

vemos contato com essas tecnologias depois do nosso pro-

cesso de letramento. De maneira similar a pessoas que imi-

gram para outro pa’s, podemos atŽ dominar a ÒlinguagemÓ do 

mundo digital, mas, para n—s, ela n‹o Ž nativa.

E o que esperam os nativos digitais de n—s, imigrantes di-

gitais, como seus professores? Na verdade, o que sempre es-

peraram: que os ensinemos dentro de nossas ‡reas de co-

nhecimento, mas preferencialmente na ÒlinguagemÓ que lhes 

Ž familiar. E de que maneira podemos nos comunicar nessa 

ÒlinguagemÓ que n‹o Ž familiar Ð e por vezes, nem mesmo 

amig‡vel Ð para muitos de n—s?

Quest›es que logo nos v•m ˆ mente s‹o: para que fazer 

isso? Por que raz›es utilizar computadores em sala de aula? 

Podemos listar algumas das (muitas) raz›es:

 ■ Motiva•‹o: o uso de computadores em si n‹o garante uma 

motiva•‹o maior dos alunos. Esse uso deve ser cuidadosa-

mente planejado e estar em sincronia com as demais ati-

vidades da disciplina. Em outras palavras, levar os alunos 

para a sala de computadores para atividades genŽricas, 

sem foco, como Òfazer pesquisas na internetÓ, costuma ter 

pouca ou nenhuma efic‡cia. Entretanto, o uso de compu-

tadores com objetivos bem claros e diretamente associa-

dos aos t—picos do plano de ensino tende a ser uma ativi-

dade motivadora e com um bom potencial de impacto no 

aprendizado dos alunos. 

 ■ Novas possibilidades de experimentos: h‡ muitos casos 

de atividades que requerem recursos espec’ficos (como la-

borat—rios de experimentos) ou que trazem algum tipo de 

risco (Ž o caso de algumas atividades de Qu’mica e Biolo-

gia, por exemplo) e que poderiam ser realizadas com simu-

ladores virtuais, com seguran•a e sem custo. H‡ ainda ati-

vidades que n‹o poderiam ser executadas em condi•›es 

normais, para as quais distintas ferramentas computacio-

nais podem ser usadas. 

 ■ Aprendizagem aut™noma: os alunos podem desenvol-

ver atividades fora do hor‡rio de aula com as ferramentas 

aprendidas com o professor, ou mesmo outras ferramentas 

buscadas e encontradas por eles na internet.

Dessa maneira, os recursos digitais trazem um conjunto de 

novas possibilidades ao professor por proporcionar situa•›es 

did‡ticas diferenciadas, que, de outro modo, n‹o poderiam ser 

implementadas em sala de aula. Tais recursos n‹o v•m subs-

tituir o material did‡tico tradicional: muito pelo contr‡rio, sua 

fun•‹o Ž complementar o material j‡ comumente utilizado 

pelo professor, ampliando as possibilidades do fazer docente.

E que recursos existem para ser usados? H‡ v‡rios tipos 

de recursos, cada um com uma sŽrie de possibilidades did‡ti-

cas. O MinistŽrio da Educa•‹o entende por recursos digitais 

Òv’deos, imagens, ‡udios, textos, gr‡ficos, tabelas, tutoriais, 

aplica•›es, mapas, jogos educacionais, anima•›es, infogr‡fi-

cos, p‡ginas web e outros elementosÓ. Eles podem ser assim 

classificados:

 ■ Livros digitais ou e-books: s‹o vers›es digitais de livros 

em papel ou de obras completas pensadas para o formato 

digital. Podem ser est‡ticos (como os livros em papel, con-

t•m textos e imagens) ou din‰micos (podem incluir v’deos, 

anima•›es, simula•›es ou qualquer outro conteœdo dito 

multim’dia Ð ou seja, que agrega v‡rias Òm’diasÓ ou formas 

de representa•‹o da informa•‹o). 

 ■ Softwares educacionais: s‹o programas de computador fei-

tos especificamente para fins educacionais. Em sua maioria, 

necessitam de instala•‹o nos computadores (o que n‹o Ž 

Ð ou n‹o deveria ser Ð exatamente  um problema), mas mui-

tos s‹o planejados para utiliza•‹o sob orienta•‹o do profes-

sor, visando um resultado de aprendizagem mais efetivo. 

Um exemplo gratuito desses softwares Ž o GeoGebra (para 

aprendizagem de Matem‡tica; <www.geogebra.org>). 

 ■ Objetos de aprendizagem: na pr‡tica, correspondem a 

todo e qualquer elemento digital que possa ser usado e 

reutilizado em situa•›es de aprendizagem Ð de um texto 

em PDF ou um conjunto de slides a um simulador virtual, 

incluindo nessa defini•‹o tambŽm anima•›es, v’deos, jo-

gos digitais e outros tipos de recursos. Apesar de v‡rios 

GGB_Geografia_v3_PNLD2015_MP_015a080.indd   79 4/12/13   4:54 PM



80 Manual do Professor

desses objetos serem encontrados de maneira simples por 

meio de buscadores da internet, existem repositórios deles, 

que fornecem mais informações (chamadas “metadados”) 

sobre cada um, como autores, público-alvo, sugestões 

de uso, etc. Em âmbito nacional, o MEC mantém o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (BIOE; <objetose-

ducacionais2.mec.gov.br>), vasto repositório com grande 

variedade de objetos de aprendizagem. 

 ■ Recursos educacionais abertos: seguem a mesma linha dos 

objetos de aprendizagem, com a ressalva de que os elemen-

tos, além de utilizados e reutilizados, podem também ser 

modificados e adaptados livremente. O site <rea.net.br> traz 

uma série de informações a respeito. 

Porém, que tipos de computadores são necessários 

para trabalhar com esses elementos? Muitos deles encon-

tram-se disponíveis para uma variedade de dispositivos, 

desde computadores desktop (de mesa) e notebooks, a até 

mesmo tablets e smartphones. Já alguns softwares educati-

vos apresentam algumas exigências técnicas para instala-

ção (tipo específico de sistema operacional, quantidade 

mínima de memória no computador, etc.), enquanto al-

guns objetos de aprendizagem necessitam que determi-

nados plugins (programas adicionais) estejam instalados.

Equipamentos e programas, entretanto, nada mais são do 

que ferramentas. E, como foi dito no início deste texto, ferra-

mentas são criadas com o intuito de facilitar o nosso dia a dia. 

Assim, mais importantes que as ferramentas, são as pessoas 

que vão utilizá-las: os professores dispostos a ressignificar o 

seu papel como formadores de cidadãos plenamente aptos a 

tirar proveito das tecnologias de nosso tempo; e os alunos, 

que poderão manejá-los como veículos de informação, inte-

ração social, entretenimento e aprimoramento intelectual. 

anotações
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HINO NACIONAL

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

 Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
 Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada,
 Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

 Terra adorada,
 Entre outras mil,
 És tu, Brasil,
 Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
 Pátria amada, 
 Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

 Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
 “Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada,
 Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
– Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

 Terra adorada,
 Entre outras mil,
 És tu, Brasil,
 Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
 Pátria amada, 
 Brasil!
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