
CESU
CUSTÓDIO FURTADO DE  SOUZA

HISTÓRIA

ENSINO FUNDAMENTAL
UNDADE III, IV e V
FONTE: MEC / INEP / ENCCEJA





CESU
CUSTÓDIO FURTADO DE  SOUZA

HISTÓRIA

UNIDADE III
O VALOR DA MEMÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL



44

História e Geografia Ensino Fundamental

Capítulo III

O valor da memória

Hoje é um dia que vou marcar no meu caderno; você me deu oportunidade de falar de
minha fé, de minha mãe, de minha gente e de minha raça. Nunca ninguém me perguntou
nada. E eu nunca pude contar nada para ninguém. A minha própria vida ficou mais
clara. Venha sempre que puder. Venha comer feijão com couve.
BERNARDO, Teresinha. Memória em branco e negro: olhares sobre São Paulo. São Paulo: EDUC/FAPESP, 1998.

APRESENTAÇÃO
Esse depoimento que você acabou de ler é de
dona Sebastiana, mulher negra, moradora da
cidade de São Paulo, para o livro Memória em
Branco e Negro, Olhares sobre São Paulo, escrito
por Teresinha Bernardo.

Relembrar, reviver o passado, segundo Dona
Sebastiana, deixa a vida mais clara.

O que significa uma vida mais clara?

Para dona Sebastiana, deixar a vida mais clara
é contar sobre sua fé (sua religião), sua mãe
(que é a família dela), sua gente (que são seus
conhecidos e amigos) e sua raça. Contar
significa retomar fatos, acontecimentos.
Lembrar, relembrar.

Muitas vezes, o exercício de contar
permite que relembremos detalhes, costumes,
comportamentos, permite deixar a vida
mais clara, permite que saibamos quem somos
e como somos.

Para dona Sebastiana, ter falado sobre ela e sobre
a história parece tê-la deixado mais feliz.

Neste capítulo, vamos tratar um pouco dessa
vontade, dessa necessidade, dessa alegria de
retomarmos nossa memória, de compartilharmos
com outros as nossas lembranças, as imagens de
outros tempos, de como eram a nossa terra,
nossos costumes, tudo isso envolvendo também
histórias de nosso país.

Vamos estudar juntos a necessidade que um
grupo tem de retomar a sua memória, a sua
história, para atingir um objetivo particular:
provar o direito à propriedade de um determinado
trecho de terra.
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TERRAS DE QUILOMBOLAS
No Vale do Ribeira, em São Paulo, existe um
grupo de descendentes de ex-escravos que vivem
numa área remanescente de quilombos, ou seja,
numa área onde antes existia um quilombo.
Observe abaixo, no mapa, o detalhe assinalado
em azul, que corresponde ao Vale do Ribeira. Ao
lado, o mapa do Brasil, para você poder localizar
os estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR), que
ficam na região Sul–Sudeste do país.

A primeira coisa que você deve estar se
perguntando é: o que é, afinal de contas,
um quilombo?

Pois bem, a palavra brasileira “quilombo” é
originária da língua banto, falada por povos
africanos que vieram para o Brasil, trazidos pelos
portugueses para serem escravos. O povo banto
vivia na África, em territórios que se dividem,
atualmente, entre Angola e Zaire. A palavra

aportuguesou
palavra estrangeira que ganhou uma forma

parecida no português.

VALE DO RIBEIRA MAPA POLÍTICO DO BRASIL

surgiu quando grupos de diferentes povos,
brigando pelo poder, eram expulsos de suas
comunidades, unindo-se a outros grupos de
outras comunidades que também haviam sido
expulsos. Essa união entre esses grupos diferentes
era chamada de quimbundo, que no Brasil se
aportuguesou para quilombo.

Bem, e no Brasil? Para que foi usada a
palavra quilombo?

No Brasil, os índios e negros foram vítimas da
escravidão. A escravidão durou mais de 300 anos.
Os negros eram trazidos da África para
trabalharem aqui no Brasil, em fazendas, nas
minas de ouro e nas cidades.

A escravidão terminou, oficialmente, no ano de
1888, com a Lei Áurea. Mas, durante todo o
período em que existiu a escravidão, os negros
lutaram de várias formas contra ela.
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1

Desenvolvendo competências

Se você fosse um escravo naquela época, qual teria sido sua forma de resistência?

1. Fugir e voltar para a sua terra natal.

2. Exigir seus direitos perante a lei.

3. Lutar para a lei acabar com a escravidão.

4. Fugir para a mata.

Anote em seu caderno a alternativa que você escolheu.

Observe o mapa apresentado abaixo, leia os
textos de época e veja as imagens de objetos, nas
páginas a seguir, refletindo sobre a melhor
alternativa para a questão acima.

• Onde está a África e onde está o Brasil?
O que separa esses dois lugares?

• Qual a única forma, naquela época, de irmos de
um lugar a outro?



47

Capítulo III – O valor da memória

Embarcam-se, anualmente, cerca de 120.000 negros da costa da África, unicamente para
o Brasil, e é raro chegarem a seu destino mais de 80 a 90 mil. Perde-se, portanto, cerca
de 1/3 durante uma travessia de dois meses e meio a 3 meses. Reflita-se sobre a
impressão cruel do negro diante da separação violenta de tudo que lhe é caro, sobre os
efeitos do mais profundo abatimento ou da mais terrível exaltação de espírito em
associação com as privações do corpo e aos sofrimentos da viagem... Os escravos são aí
amontoados de encontro às paredes do navio e em torno do mastro; onde quer que haja
lugar para uma criatura humana... Todos, principalmente, nos primeiros tempos de
travessia, têm algemas nos pés e nas mãos e são presos uns aos outros por uma
comprida corrente...

A falta d’água é a causa mais freqüente das revoltas dos negros, mas ao menor sinal de
sedição, não se distingue ninguém; fazem-se impiedosas descargas de fuzil nesse antro
atravancado de homens, mulheres e crianças.

Texto 1 – RUGENDAS, Johann-Moritz. Viagem pitoresca através do Brasil. Tradução de Sergio Milliet. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: USP, 1989. (Coleção Reconquista do Brasil. 3. Série; v. 8). A primeira publicação desta obra foi em 1835.

Que lembranças os homens, mulheres e crianças
possuíam da viagem realizada por eles ou por
seus parentes?

Depois que todos eles desfrutaram por algum tempo das delícias do ar puro, foi-lhes
trazida água para que bebessem. Foi nesse momento que toda a extensão do seu
sofrimento se tornou pavorosamente patente. Eles todos se atiraram como loucos sobre a
água. (...) Eles se debatiam e brigavam uns com os outros para conseguir um gole do
precioso líquido, como se tivessem endoidecido ao vê-lo. Não há nada que faça sofrer
tanto os escravos, durante a travessia, do que a falta de água (....) Certa vez sucedeu que
um navio vindo da Bahia zarpou sem que, por esquecimento, a água fosse trocada; já em
alto mar descobriu-se, para horror de todos, que os barris estavam cheios de água
salgada. E todos os escravos a bordo morreram...

Texto 2 – WALSH, Robert. Notícias do Brasil (1828-1829). Tradução de Regina Regis Junqueira. Belo Horizonte: Itatiaia; São
Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1985. (Coleção Reconquista do Brasil. Nova série; v. 74-75). Título original: News of
Brasil in 1828 and 1829.

mastro
peça de madeira circular que fica no meio do navio. É

usada para segurar as velas, que são os panos que servem
para empurrar o navio quando bate o vento.

antro atravancado
no caso do texto, significa um lugar escuro, na parte de

baixo do navio, lotado de homens e mulheres.

exaltação
no texto, agitação, desespero.

patente
claro, evidente.

cerca de 1/3
no texto, isso significa que 40.000 negros

morreram nas viagens entre a África e
Brasil, por ano.

privações
carência de alimentos, sofrimentos.

sedição
agitação, revolta.

travessia
 viagem.

• Como os escravos eram tratados?

O próximo texto conta a chegada de um desses
navios que traziam escravos, chamados de “navio
negreiro”, com 562 escravos, dos quais 55
morreram e foram lançados ao mar.
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Excelente escravo. Vende-se um crioulo de 22 anos, sem vício e muito fiel: bom e asseado
cozinheiro, copeiro. Faz todo o serviço de arranjo da casa com presteza, e é melhor
trabalhador de roça que se pode desejar; humilde, obediente e bonita figura. Para tratar na
ladeira de S. Francisco n. 4.

Texto 3 – Província de São Paulo, São Paulo, 19 fev. 1878. apud NEVES, Maria de Fátima Rodrigues das. Documentos sobre
a escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, c1996. (Textos e documentos; v.6).

O texto a seguir é um anúncio de jornal. Esse tipo
de anúncio podia ser encontrado em vários
jornais da época da escravidão no Brasil.

• Como essas pessoas eram consideradas
na época?

• Pelo anúncio, a que você poderia comparar
o escravo?

• Quais eram, então, os direitos do escravo?

Observe, agora, as imagens abaixo:

Máscara utilizada para castigo.
Museu do Escravo. Belo Vale, MG.

• Você consegue imaginar a utilização
desses objetos?

• Vamos perguntar de novo: que direitos
possuíam esses homens, mulheres e crianças?

• Existiam leis que os protegessem?

DEBRET, Jean Baptiste. O colar de ferro, castigo dos negros fugitivos.
Detalhe da prancha 42.

asseado
limpo, lavado.

presteza
rapidez, prontidão.
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Voltando à questão “Se você fosse um escravo
naquela época, qual teria sido sua forma de
resistência?”, que alternativa você anotou em
seu caderno?

Os africanos que chegaram ao Brasil na situação
de escravos estavam muito distantes de sua
terra, separados dela por um grande oceano.
A travessia era lembrada com muita dor e
sofrimento. O Texto 1 mostra que embarcavam,
anualmente, da África, cerca de 120 mil negros.
No entanto, era raro chegar ao seu destino, no
Brasil, mais de 80 ou 90 mil. Isso significa que
morriam na travessia, todo ano, cerca de 30 a 40
mil negros. Com certeza, essa não é uma boa
lembrança da viagem, não é mesmo?

Eram vendidos, alugados, trabalhavam sem
descanso e sem salário, e recebiam castigos
corporais, quando seus donos acreditavam que
merecessem, isto é, bastava os donos quererem
que os escravos eram castigados. Que direitos,
então, possuíam esses homens e mulheres? Pois
bem, você já percebeu: não existiam nem leis e
nem direitos que protegessem os escravos.

Pois é, restava para os escravos fugir para a mata.
Fugiam, formando comunidades que receberam o
nome de quilombos, que podem ser considerados
uma forma de resistência que durou toda a época
da escravidão.

Segundo pesquisas atuais, os quilombos foram
criados mesmo após o fim da escravidão, já que,
depois dela, os negros foram abandonados à
própria sorte: não tinham onde morar, onde
trabalhar, eram considerados inferiores e
enxergavam nessas comunidades uma maneira
de sobreviver.

Para sobreviver na mata desconhecida, esses
homens e mulheres enfrentaram vários desafios:
tinham que construir suas moradias, aprender a
plantar para poderem se alimentar, além de
terem que combater as várias expedições
mandadas pelo governo para destruir as aldeias e
capturar os escravos fugitivos.

Nesses quilombos, não foram morar apenas os
negros que resistiam à escravidão, mas, também,
alguns índios e homens brancos pobres que
procuravam alternativas de vida na sociedade
brasileira.

Como você pode perceber, a palavra quilombo foi
usada no Brasil com o mesmo sentido com que
foi usada na África, ou seja, uma nova
comunidade formada por diferentes grupos.

OS QUILOMBOS NOS DIAS DE HOJE
Você percebeu como são importantes os
documentos, por exemplo, os textos de época e
objetos preservados em museus e arquivos
brasileiros, para podermos retomar a história
brasileira. Foi analisando alguns desses
documentos que conseguimos retomar um pedaço
da história dos escravos negros no Brasil.

Vamos voltar à questão inicial, sobre aquele
grupo da região do Vale do Ribeira que, sendo
netos ou bisnetos desses homens e mulheres que
resistiram à escravidão e organizaram quilombos,
pedem hoje o reconhecimento da terra como
propriedade deles. São essas áreas de antigos
quilombos que chamamos de áreas remanescentes
de quilombos.

No ano de 1988, foi promulgada no Brasil uma
nova Constituição, isto é, um conjunto de leis que
deve ser seguido pela população de nosso país.
Nesta nova Constituição, o artigo 68 dispõe: aos
remanescentes das comunidades dos quilombos
que estejam ocupando suas terras, é reconhecida
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-
lhes os títulos respectivos.

Assim, se for provado que uma área é
remanescente de quilombos – local onde vivem
pessoas descendentes dos negros que fugiram da
escravidão e formaram uma comunidade – esses
descendentes têm por lei o direito de posse
dessas terras.

Mas como esses grupos atuais de quilombolas,
nome dado aos que viviam e aos que vivem nos
quilombos, podem provar que nessas áreas
moravam os seus antepassados (avós, avôs,
bisavós, bisavôs), transformando esses locais em
seus por direito, garantido pela Constituição?
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Veja o exemplo a seguir: no interior de
Goiás, na Chapada dos Veadeiros,
existe um quilombo chamado Kalunga.
No mapa do Brasil, na página 43, você
pode localizar o estado de Goiás – GO,
e no mapa abaixo, a Chapada dos
Veadeiros, no Nordeste desse estado.

Leia abaixo o que conta a pesquisadora
Mari de Nasaré Baiochi, que estudou a
história dessa comunidade, sobre a
dificuldade da pesquisa sobre a origem
do quilombo.

A História oficial do Brasil é silenciosa
em relação aos movimentos de
resistência escrava, suas lutas, fugas e
a formação de quilombos. Dessa
forma, tornou-se necessário um
projeto especial para a realização de
pesquisas em fontes primárias (que
são os documentos guardados em
arquivos), pois o que se apresenta
sobre o tema não leva a conclusões
esclarecedoras de onde fica a região
do quilombo, no Estado de Goiás.
Porém, a própria existência das
comunidades denominadas Kalunga
prova que o africano, mesmo na
condição de escravo, luta muito para a
sobrevivência, construindo uma forma
de vida em que possa realizar o
exercício da liberdade e solidariedade...
Texto adaptado de BAIOCCHI, Mari de Nasaré. Kalunga: povo da terra.
Brasília: Ministério da Justiça: Secretaria dos Direitos Humanos, 1999. p. 33.

solidariedade
sentimento de ser solidário com alguém,

atitude de ajudar alguém.

O que foi necessário para provar a descendência histórica dos Kalunga?

O que significa fazer pesquisa em “arquivos”? Seria procurar documentos antigos? Que
tipo de documento?

A própria existência da comunidade negra, com antigas tradições africanas e sua luta
pela sobrevivência, já é em si um documento que comprova que são descendentes de
escravos fugitivos?
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É necessário, então, que os quilombolas provem
sua descendência.

• Qual o caminho que os integrantes desse grupo
devem seguir para conseguirem ser
reconhecidos como os verdadeiros donos dessa
terra?

• Quais as dificuldades que vão encontrar?

• Você acha que basta que eles digam que são
descendentes de ex-escravos para ganharem o
direito à propriedade?

Para começar, esse grupo deve buscar a origem
dos primeiros habitantes do local. Quem eram
eles? De onde vieram? Eram seus avós, avôs,
bisavós, bisavôs?

Como conseguir informações sobre esses
antepassados? Não temos fotos, não temos
documentos escritos por eles, pois esses grupos
viveram e vivem distantes dos centros urbanos, e
não produziram nenhum arquivo próprio.

Talvez existam alguns documentos oficiais nas
cidades próximas à região. Mas não há nenhuma
escritura, e nós sabemos que, hoje, para
provarmos que uma propriedade é nossa, temos
que ter um papel, uma escritura, registrada num
cartório de uma cidade. O que nos resta?

Vamos fazer um levantamento das possibilidades
de pesquisa. Em quais fontes você acha que eles
podem pesquisar?

Será que quem mora num quilombo pode
fornecer informações sobre desde quando eles
estão ali? Será que podemos entrevistar pessoas
mais velhas?

Será que os rituais, histórias e lendas antigas
podem contar alguma coisa? Será que há, no
povoado, objetos e construções preservados e
cuidados que são antigos? Será que é possível
fazer escavações arqueológicas, ou seja,
escavações em busca de materiais que possam
nos interessar?

Além das fontes de pesquisa, precisamos também
pensar sobre o que devemos perguntar, o que
queremos saber? Quais informações podem nos
ajudar a reconstituir a história desse quilombo? É
importante saber sobre seu modo de vida no
passado? Como chegaram aqui?

rituais
cerimônias.

INVESTIGANDO A HISTÓRIA DO
QUILOMBO DO VALE DO RIBEIRA
Vamos iniciar nossa investigação, lendo o
depoimento de dona Antonia Vitorina de Oliveira,
moradora dessa área remanescente de quilombo,
com mais de 90 anos:

A partir desse depoimento, a quais conclusões
podemos chegar?

• A avó de dona Antonia fugiu para essa região
mais ou menos, quantos anos atrás?

• Qual o motivo que teria gerado a fuga da avó
de dona Antonia?

Repare na idade de dona Antonia. O fato de ela
possuir mais de 90 anos nos permite perceber que
sua avó viveu na época em que o Brasil ainda
possuía o trabalho escravo. Ela está contando a
história de sua avó, fugindo da escravidão.

Analisando o depoimento, percebemos a
importância da história oral para retomarmos a
memória de um grupo, de uma comunidade, pois
fica claro que pessoas que fugiram da escravidão
se dirigiram para os quilombos. No caso da avó
da dona Antonia, para o Vale do Ribeira.

Você se lembra do depoimento de dona
Sebastiana, no início de nosso capítulo, sobre
tornar a vida mais clara? Pois então, dona
Antonia, ao contar sua vida, tem mais clara sua
história, e ajuda a esclarecer a história de todas as
pessoas que vivem à sua volta.

Vamos continuar nossa pesquisa, nossa busca por
vestígios do passado que permitam retomar a
memória dessa comunidade.

Meu avô, minha avó, minha bisavó,
quando pegaram ela na mata, a laço,
quando ela chegou na casa do amo, foi
amansada e aí minha avó nasceu, e
depois fugiu.
Trecho retirado do vídeo: POVO dos quilombos. Produzido por Myrian
Produções. [S.l.: s.n., 19--]. Encontrado na Videoteca da Secretaria do
Meio Ambiente.
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Na comunidade do Vale do Ribeira, vamos
encontrar uma pequena capela, que é dedicada à
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Observe a foto da capela que lá existe.

Disponível em: http://www.socioambiental.org/website/noticias/brasil/
19981610b.htm

Vamos fazer algumas perguntas que possam nos
interessar para continuarmos nossa busca por
vestígios que comprovem que nesse local vivem
os remanescentes de um quilombo.

• Como se encontra essa capela hoje?

• É uma construção nova ou antiga? Quantos
anos será que ela tem?

• Por que ela foi construída?

• Ela ainda tem a mesma função?

• De que material é feita essa construção?

• Ela se assemelha a outras construções que você
conhece, de outros lugares?

• Quem construiu? Quem mandou construir?

• Por que essa capela foi devotada à Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos?

Respondendo a essas perguntas, estaremos
colhendo informações e analisando de forma
detalhada essa construção. Conseguiremos, então,
chegar a mais algumas conclusões sobre esse
local que estamos estudando juntos.

Observando a foto da capela, percebemos que seu
estado de conservação não é bom. As paredes
estão rachadas, parte do telhado parece estar
caindo, sua pintura está em alguns lugares
descascada e, na parte de baixo, mofada.

Ela parece ser uma construção antiga, erguida
para ser um espaço destinado aos rituais da Igreja
Católica, servindo, ainda, para a mesma função.

A capela foi construída utilizando a técnica da
taipa de pilão. É uma técnica de construção muito
antiga, trazida pelos portugueses na época da
colonização, em que se joga uma mistura de terra
umedecida ou molhada em fôrmas de madeira.
Essas fôrmas são duas grandes pranchas
compostas de tábuas emendadas, que se
mantêm em pé.

devotada
dedicada.



53

Capítulo III – O valor da memória

Para respondermos às três últimas questões,
vamos observar outras fotos de capelas e igrejas,
de outras épocas e de outros lugares,
que ainda existem.

1. Capela de Sant’Ana – anterior a 1720. Ouro Preto – MG 2. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – 1822.
Santos-SP – substituiu uma capela de 1651

4. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – construção
iniciada em 1767. Sabará-MG

• Qual dessas igrejas mais se assemelha à capela
que estamos estudando?

3. Matriz de Nossa Senhora do Rosário – 1727. Pirenópolis-GO
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Analisando essas fotos, concluímos que é a capela
da foto 1 a mais parecida com a capela da área
que estamos estudando. A Capela de Sant’Ana
é a mais simples, não possui torres altas nem
várias janelas; as outras igrejas parecem mais
imponentes do que ela, que é anterior ao
ano de 1720.

Todas essas igrejas usaram a técnica de taipa de
pilão. Encontramos no Brasil, hoje em dia,
construções com mais de 250 anos que se
utilizaram desse método. A taipa de pilão ainda é
usada em muitas regiões do interior do país.

A capela que estamos investigando, a da
comunidade do Vale do Ribeira, também é muito
antiga, a julgar por seus traços arquitetônicos e
pela técnica utilizada. Segundo alguns
pesquisadores, ela é de 1761.

O que a maioria dessas igrejas tem em comum
com a capela em estudo?

Além de serem construídas em taipa de pilão, a
maioria delas é devotada à Nossa Senhora do
Rosário.

A devoção à Nossa Senhora do Rosário é muito
antiga. Ela se inicia na Europa, no século XV, por
volta de 1470, e estava ligada à crença nos
poderes do rosário (terço). Essa devoção foi
trazida pelos portugueses para o Brasil, existindo,
portanto, desde a época da colonização.

Os escravos negros, vindos da África, não podiam
realizar livremente os rituais ligados à religião de
seu local de origem e foram obrigados a seguir a
religião de seus “donos”, ou seja, a religião
católica. Essa obrigação acabou resultando na
maioria das vezes em uma fusão dos rituais
católicos com os rituais africanos.

A mistura entre a religião católica e a religião dos
grupos africanos que para cá vieram se manifesta,
ainda hoje, em festas e procissões no Brasil inteiro.

Exemplo dessa mistura é a festa da lavagem das
escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim,
em Salvador, na Bahia. A festa começa com a
saída do cortejo de mulheres vestidas com roupas
típicas baianas da Igreja de Nossa Senhora da
Conceição da Praia, até a Igreja do Bonfim. Lá
chegando, inicia-se a lavagem das escadarias e do
pátio da igreja com água de cheiro.

Poderíamos citar várias outras manifestações
mostrando essa mistura religiosa, esse
sincretismo religioso, como a utilização de
santos católicos para representarem os deuses do
candomblé, religião africana que era proibida de
ser praticada no Brasil Colônia, ou a Festa do
Divino, que ocorre em várias regiões do Brasil.
Essa festa é realizada, em geral, cinqüenta dias
depois da Páscoa, e mistura, em suas procissões,
cantos católicos com o batuque de instrumentos
e a Congada.

É curioso entendermos a Congada. Ela é uma
espécie de dança em que os congadeiros dirigem-
se à igreja, mas encontram as portas fechadas. O
capitão, representado por um dos homens, canta
um lamento negro; as portas se abrem e todos
entram cantando e dançando, batendo seus
tambores. Essa festa simboliza uma época em que
os negros não podiam entrar nas igrejas. A
congada é muito utilizada também nas festas de
Nossa Senhora do Rosário e na comemoração do
dia 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea,
que libertou legalmente os escravos.

Bem, voltando ao culto a Nossa Senhora do
Rosário, sabemos que ele já fazia parte da vida de
alguns povos no continente africano, levado para
lá por colonizadores europeus, principalmente
portugueses. Por isso os escravos vindos para o
Brasil escolhiam essa devoção, pois muitas vezes
já tinham tido contato com ela na África. Na
maior parte do território brasileiro, os escravos
construíam suas igrejas nos horários de folga ou
de descanso, em homenagem à Nossa Senhora
do Rosário.

sincretismo
reunião de várias idéias.

devoção
adoração por algo, normalmente em sentido religioso.

cortejo
acompanhamento, procissão.

Brasil Colônia
período da História do Brasil que vai de 1500, data da

chegada dos portugueses no Brasil, até 1822, ano de nossa
independência. Durante esse período, o Brasil era

considerado território português.
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Veja a história de duas das igrejas que você
observou nas fotos:

A igreja que está localizada em Santos, em São
Paulo (figura 2), antes de ter sido construída
como vemos na foto, era uma simples capela,
erguida em 1651. Dizem que, nela, escondiam-se
os negros que fugiam de seus senhores,
aguardando a melhor hora para, pelo Beco do
Rosário, escaparem para o Quilombo do
Jabaquara, que ficava escondido na mata.

A Igreja de Sabará, Minas Gerais (figura 4), parece
ser uma ruína, mas, na verdade, essa igreja começou
a ser construída em 1767 e nunca foi terminada por
falta de recursos, sendo que sua obra foi paralisada,
definitivamente, no ano de 1878. Não podemos
considerá-la, portanto, uma ruína.

A sua construção estava sendo feita próxima a
uma capela mais antiga ainda – que também era
dedicada à Nossa Senhora do Rosário – e deveria
substituí-la. No seu interior, encontra-se um
altar muito simples em homenagem a dois
outros santos muito lembrados nas igrejas
dedicadas à Nossa Senhora do Rosário: São
Benedito e Santa Efigênia.

É muito comum encontrarmos uma simplicidade
nos altares das igrejas coloniais dedicadas à
Nossa Senhora do Rosário, destoando dos altares
de igrejas desse mesmo período dedicadas a
outras devoções, que mostram por vezes
interiores muito ricos.

Ufa! Quanta informação a capela do Vale do
Ribeira nos trouxe. Todas essas manifestações
culturais nos contam um pouco da história de
nosso povo:

1. Percebemos que, apesar da obrigatoriedade de
seguir a religião católica, várias foram as
manifestações da cultura negra africana que se
perpetuaram no Brasil.

2. A taipa de pilão, uma técnica trazida pelos
portugueses, foi muito utilizada nas
construções brasileiras, sendo usada até hoje,
em algumas regiões.

3. A predileção pela devoção à Nossa Senhora do
Rosário já existia no continente africano, e,
aqui no Brasil, foi essa, também, a devoção
preferida dos negros escravos.

4. As manifestações religiosas que misturaram
costumes africanos com costumes portugueses
resultaram em belas festas populares.

Pois bem, a capela da comunidade quilombola
que estamos estudando foi erguida em devoção à
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos,
sendo mais um ponto para acreditarmos ser essa
comunidade, realmente, descendente de antigos
escravos.

Agora, vamos relembrar como chegamos a todas
essas informações em nossa investigação pela
retomada da memória da comunidade quilombola
do Vale do Ribeira:

1. Um depoimento oral de uma moradora do
local, descendente de escravos;

2. Uma construção (igreja), que podemos chamar
de monumento histórico, levando-nos a
algumas conclusões:

• Se a igreja foi construída na época da
escravidão (segundo estudos, ela seria de 1791),
existiam pessoas que já moravam nesse local.

• O fato de ela ter sido erguida em devoção à
Nossa Senhora do Rosário nos leva a refletir
sobre a grande possibilidade de ter sido erguida
por homens e mulheres negras.

igrejas coloniais
igrejas do período em que o Brasil era colônia de Portugal.
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2

NO MODO DE VIDA, UMA FORMA DE
INVESTIGAÇÃO
Vamos continuar investigando nosso problema,
buscando outros elementos que possam
comprovar a reminiscência quilombola da
comunidade do Vale do Ribeira.

reminiscência
lembranças, recordações.

Desenvolvendo competências

Pensemos no seguinte exercício: a posse de uma propriedade é confirmada, em nossa
sociedade, através de um título, uma escritura, que deve ser registrada em cartório, ou em
outro órgão competente.

Das alternativas abaixo, as formas de posse de terra que você conhece são:

1.  posse de uma única pessoa que a adquiriu através de compra.

2.  posse de pessoas de uma mesma família que a receberam por herança.

3.  posse de uma comunidade, em que todos juntos reivindicaram o direto sobre ela.

4.  posse por usucapião, provando moradia no local há muito tempo.

Vamos analisar alguns trechos do documento das comunidades quilombolas de Aracuan, Bacabal,
Serrinha, Terra Preta e Jarauacá, no Pará, que tiveram reconhecido o direito de propriedade da terra, em
1997.

Esse documento mostra a criação de uma associação. Para receber o título da terra, é necessário que as
comunidades criem um estatuto, ou seja, um conjunto de leis, de regras, que vão mostrar como usar a
terra.

Capítulo I – Da denominação, sede, duração e objetivos.
(...)

Artigo 2º
A Associação é proprietária das terras ocupadas pelas Comunidades Remanescentes de
Quilombo (...)
Parágrafo 1º - As terras de propriedade da Associação não podem ser vendidas,
arrendadas ou loteadas.
(...)

Capítulo II – Dos Sócios

Artigo 4º
São considerados associados os indivíduos que integram e/ou vierem a integrar as
Comunidades Remanescentes de Quilombo (...)
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Lendo o documento, a quem é atribuída a posse
da terra?

Como vimos, ela é atribuída a toda a comunidade,
a todos os indivíduos que integram a comunidade.
Muito diferente daquilo que conhecemos, ou seja,
a posse individual ou familiar.

Pessoas que estudam a formação e a vida dentro
dos quilombos concluíram que, geralmente, a
posse da terra não é individual. Nessas
comunidades, verificamos a existência de grandes
áreas de uso comum, que são conservadas pelo
grupo visando à própria sobrevivência.

Essas áreas representam a sobrevivência, uma vez
que possuem, muitas vezes, rios, porque a água é
de grande utilidade para famílias. Possuem
espécies florestais cujos frutos são utilizados na
alimentação, na construção de casas, no uso
medicinal (remédios). No Pará, no quilombo do
documento analisado, as castanhas são um
exemplo do que estamos falando, já que são,
inclusive, comercializadas pelos quilombolas. É
comum, também, a existência de pomares e pastos
que são usados de forma coletiva pela população.

Esse tipo de utilização da terra já havia sido
verificado no quilombo mais famoso da história
do Brasil, o Quilombo de Palmares, cuja data
provável de formação é 1630. Você já deve ter
ouvido falar dele e de seu líder Zumbi, que hoje é
considerado símbolo da consciência negra.

A terra, em Palmares, era propriedade coletiva da
comunidade. As famílias constituídas no
quilombo plantavam, retirando para si o
necessário para o seu sustento. O restante da
colheita era entregue para o uso coletivo,
destinando-se à alimentação dos chefes, dos
militares, dos funcionários que cuidavam da
organização do quilombo, dos velhos, doentes
etc. Parte ainda era armazenada para o caso de
epidemias, secas ou guerras.

Existiam oficinas de artesanato, que produziam
objetos de ferro, cerâmica ou fibra, que eram de
uso coletivo, assim como os instrumentos de
trabalho, quer dizer, as ferramentas.

A economia estava voltada basicamente para o
consumo comunitário, porém é sabido que os
quilombolas chegaram a praticar o comércio com
as vilas próximas, quando conseguiam obter
armas para se defenderem das tentativas do
governo de destruí-los.

O que sabemos do Quilombo dos Palmares deve-
se ao fato de as autoridades registrarem vários
documentos sobre a importância de se combater
esse quilombo.

Assim, dá para imaginar o quanto essa forma de
resistência negra incomodava as autoridades, sem
contar que Palmares, com o passar dos anos,
tornou-se a sede de uma confederação de
quilombos – a República de Palmares. O ano de
1695 é considerado o ano da destruição de
Palmares.

No Vale do Ribeira, na área remanescente de
quilombos, predomina o uso da terra de forma
coletiva: plantam para a sobrevivência e também
para comercialização. Utilizam, para plantar, um
sistema de rodízio: plantam e colhem numa
determinada área e, depois, deixam aquela área
em descanso, garantindo que ela se conserve e
que não haja um desmatamento. As terras não
têm divisas; as cercas existentes são usadas
apenas para criar algumas vacas. Plantam para
consumo a mandioca, o arroz, o feijão e verduras;
para vender, a banana.

A organização social e econômica da comunidade
do Vale do Ribeira é, portanto, muito semelhante
àquela comum aos quilombos.

Com essa nossa investigação, podemos concluir
que existem diferenças entre as formas dos
grupos sociais se organizarem; enquanto para nós

confederação
 reunião de diferentes povos que, mesmo mantendo uma

certa autonomia, reconhecem um mesmo governo, um
mesmo comando.
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existe a predominância da propriedade particular,
algumas organizações sociais usam e possuem a
terra de maneira coletiva. Essa posse coletiva da
terra é comum, também, entre nossas
comunidades indígenas.

É incrível! Analisando documentos e estudando a
forma de saber e de saber fazer de uma sociedade,
podemos reconstruir sua memória, sua identidade
cultural.

Para comprovar ainda mais a autenticidade dessa
região como remanescente de um quilombo, foi
encontrado, através de escavações realizadas por
arqueólogos, um antigo cemitério, ao lado da
capela da Nossa Senhora do Rosário. Os estudos
das ossadas encontradas nessas escavações
vieram comprovar a existência de um cemitério
de escravos.

IDENTIDADE CULTURAL: RESGATE
ATRAVÉS DA MEMÓRIA
Como você pôde perceber pelo estudo que
fizemos, a memória de um povo não se encontra
fechada em um museu. Se, no museu,
encontramos elementos que nos explicam a vida
de diferentes grupos, é também à nossa volta
que encontramos vestígios que explicam toda
uma organização, todo um jeito de viver de um
povo, seus costumes. Ao conjunto de objetos,

construções, costumes, formas de produzir,
de construir, é que chamamos de Patrimônio
Cultural.

Os integrantes do grupo de quilombolas do Vale
do Ribeira, ao acompanharem o estudo realizado
sobre o local em que vivem, seus costumes, sua
forma de sobrevivência, passaram a reconhecer e
a valorizar muito mais tudo aquilo que estava à
sua volta. Passaram a reconhecer e a valorizar o
seu patrimônio cultural. Ser quilombola é agora
motivo de orgulho; afinal, a história deles é uma
história de resistência e luta que só pode fazer
com que sintam orgulho dos seus antepassados.

É dessa maneira, com orgulho, que contam para
seus filhos, e seus filhos contarão para os seus
filhos, a história do quilombo do Vale do Ribeira.
Cada homem e mulher desse grupo se reconhecem
nessa história e conquistam o que chamamos de
identidade cultural. É essa identidade com a
história e a cultura de seu povo que faz com que
falem com orgulho que são quilombolas.

É importante percebermos que não existe o certo
ou o errado nas diferentes formas de organização
da vida social, mas apenas que existem formas
diferentes, que devem ser respeitadas.

O Brasil é um país muito grande e muito rico em
manifestações populares. Todas elas contam um
pouco da história de nosso país e das pessoas que
aqui vivem.
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Desenvolvendo competências

Pensando no patrimônio cultural brasileiro, qual alternativa abaixo você consideraria correta:

a) o Brasil possui de norte a sul as mesmas formas de manifestações populares.

b) no Brasil há separação de culturas, ou seja, não se misturaram as formas de pensar e agir
de diferentes grupos sociais.

c) as festas ou manifestações populares acontecem sem nenhuma relação com o passado.

d) no Brasil podemos encontrar manifestações populares diferentes; existe, pois, uma
diversidade cultural.

Qual a resposta que você assinalou como correta?

NOSSO PATRIMÔNIO CULTURAL
Neste capítulo, você acompanhou a luta de um
grupo social para reconhecimento de sua terra, a
busca de suas raízes, a importância do resgate de
sua memória e da preservação de seus costumes e
construções, tudo isso como parte do chamado
patrimônio cultural de um povo, sendo que
patrimônio cultural é tudo aquilo que está ligado
ao saber e ao saber fazer de um grupo.

Analisamos juntos que essa sociedade possui
características específicas, diferentes muitas vezes
das características de outros grupos sociais. Isso
não faz nenhum grupo ser melhor ou pior que
outro, mas apenas diferente.

Essa diferença ocorre no Brasil em diferentes
regiões e se manifesta de diferentes maneiras. Isso
é o que chamamos de diversidade cultural.

Olhe ao seu redor... Para a praça de sua cidade,
para as festas que lá ocorrem, para a igreja
principal e para a capelinha escondida, para o
museu local, para o prédio antigo. Preste atenção
na conversa das pessoas mais idosas e esteja
atento para a história que pode ser contada e
como essa história contada, essa memória
relembrada, reforça nossa valorização do mundo
do qual fazemos parte.

3
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4

Desenvolvendo competências

1. O sertanejo veste-se de couro dos pés à cabeça e sua indumentária é muito enfeitada.

As casas são geralmente de pau-a-pique, cobertas de sapé ou de folhas de carnaúba. O povo se

alimenta de carne-seca, farinha de mandioca e “jerimum” (abóbora).
MEGALE, Nilza B. Folclore brasileiro. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

Lendo o texto acima, é correto afirmar que :

a) o sertanejo só gosta de carne-seca, farinha de mandioca e jerimum.

b) o patrimônio cultural do sertanejo é igual ao de outros grupos brasileiros.

c) do patrimônio cultural do sertanejo faz parte um tipo específico de roupa, de casa e de comida.

d) não existe um patrimônio cultural específico do sertanejo.

2. Não sei se todo mundo sabe, mas existem 300 palavras italianas incorporadas ao dicionário

brasileiro. Se você pegar nomes de ruas, vai ver a grande influência italiana, a culinária hoje é a

italiana.
PUGLISI, Armando.  Memórias de Armandinho do Bixiga: depoimento a Julio Moreno. São Paulo: SENAC, 1996.

A cozinha do Nordeste do país pode ser dividida em três regiões. Uma delas, a da Bahia, mais

exatamente a do Recôncavo baiano e de Salvador, é de origem nitidamente africana, com alguma

influência portuguesa.
Adaptado de: CARVALHO, Ana Judith. Cozinha típica brasileira, sertaneja e regional. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998.

Através da leitura dos dois trechos acima, podemos concluir que:

a) no Brasil existe uma diversidade cultural.

b) no Brasil não houve influência de outros povos.

c) em todas as regiões brasileiras as comidas são iguais.

d) os africanos não contribuíram para a cozinha nordestina.

3. Na cidade de Fortaleza, no Ceará, um grupo de professores reparou que o crescimento rápido da

cidade estava representando um risco para a conservação da memória daquela região. Resolveram,

por isso, desenvolver com seus alunos um estudo sobre as origens de sua cidade.
ORIÁ, Ricardo. Memória e ensino de História. In: BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (Org.). Saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1998. (Repensando o
ensino).

Para esse estudo, os professores podem levar seus alunos:

a) somente a arquivos, em busca de documentos antigos.

b) somente a museus que possuam objetos e documentos que contem a história de Fortaleza.

c) a museus, arquivos e passeios pela cidade para reconhecerem construções que contem um
pouco da história da cidade.

d) não existe nenhuma forma de se relembrar a história da cidade.
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Conferindo seu conhecimento

A  correta é a letra (d), que fala sobre a diversidade cultural de nosso país.

1. Resposta (c). O sertanejo é uma figura típica do interior do Nordeste brasileiro, do sertão. A principal

atividade desse grupo está ligada à pecuária e, em especial, a do boi. Essa atividade explica a importância das

festas do “Bumba-meu-Boi”, do tipo de vestimenta, em que predomina o couro, e a importância da carne-seca na

culinária da região. A questão nos mostra que encontramos, no Brasil, formas particulares de se viver e produzir.

2. Resposta (a). Os dois trechos citados na questão mostram elementos de origens diferentes – italianos, em São

Paulo e africanos, na Bahia – na composição de nossa sociedade. Os africanos vieram para o Brasil no início de

nossa colonização; já os italianos aportaram aqui, em sua maioria, quando se iniciou o processo de libertação da

escravidão. Esses dois grupos, como vários outros (índios, portugueses, espanhóis, árabes etc), acabaram

contribuindo para a formação cultural do Brasil, criando a chamada diversidade cultural.

3. Resposta (c). Essa questão reforça aquilo que estudamos em todo nosso capítulo, ou seja, a idéia de que, para

entendermos nossa história, podemos recorrer à memória. A reconstituição de nossa memória é possível através

de vários elementos: textos de época, depoimentos orais, lendas, rituais, formas de saber e saber fazer, pesquisas

em arquivos, visitas a museus, fotos, objetos, construções etc. Todos esses elementos fazem parte do nosso

patrimônio cultural.

3

4
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar características de diferentes patrimônios étnico-culturais e artísticos.

• Reconhecer a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos em diferentes sociedades.

• Interpretar os significados de diferentes manifestações populares como representação do patrimônio
regional e cultural.

• Comparar as diferentes representações étnico-culturais e artísticas.

• Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para a
preservação das memórias e das identidades nacionais.
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Capítulo VIII

A organização econômica
das sociedades na atualidade

APRESENTAÇÃO
Neste capítulo, você vai estudar as mudanças nas
técnicas de produção de alimentos e transportes
ao longo do século XX e também como essas
mudanças se relacionam com a organização
das cidades.

O QUE MUDOU E O QUE
PERMANECEU NA ORGANIZAÇÃO
DAS CIDADES AO LONGO DO
SÉCULO XX
Você já deve ter notado que as cidades possuem
lugares que sofrem mudanças e outros que
permanecem como eram antigamente, como, por
exemplo, uma praça, o centro histórico da cidade,
a estação de trem ou curso de um rio.

Para analisar como acontecem essas
transformações, você vai observar as fotos e
reparar nas mudanças das construções das casas,
nos transportes, nas ruas e nas roupas.

Foto 1 – Na metade do século XIX, Paredão do Piques,
Militão.

Na foto 1, a rua é de terra, não tem via de
passagem de carro, não tem postes de
eletricidade, há poucas pessoas na rua. As casas
foram construídas com a técnica de taipa, ou seja,
barro amassado. Há, ainda, construções baixas e
grandes descampados.
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Na Foto 2, você percebe que as construções são de
tijolo e cimento. Já existem postes de eletricidade
feitos de madeira, as ruas estão calçadas, há via de
pedestre e via de automóveis.

Na Foto 3, você pode observar que o mastro está
cercado por concreto e azulejo pichado, há
algumas pessoas no largo, postes de iluminação e
construções no entorno.

Foto 3 – Em 2000/Antonia hoje, Largo da Memória

As transformações da cidade estão relacionadas
com as diversas modificações históricas e
geográficas. A partir das fotos, é possível
observar que ocorreram mudanças na produção
dos objetos,
na organização das cidades, no modo de vida
das pessoas e no uso que as pessoas fazem
dos lugares.

Você deve reparar que, na foto do Paredão do
Piques (1865), existe um local onde as mulas
paravam para beber água. Era um local de
repouso das tropas de mulas, que eram
conduzidas por tropeiros carregando mercadorias
para vilas, aldeias e cidades do interior de São
Paulo e outras regiões.

Foto 2 – No início do século XX, Ladeira e Largo do Piques,
Itaú, SP.

1

Desenvolvendo competências

Observe as fotos. Qual retrata a época atual e quais são mais antigas? Quais os elementos que

você observou nelas que diferenciam os tempos? Faça algumas anotações no seu caderno

sobre as impressões dessas diferenças no tempo. Veja se há mudanças em relação à

construção, aos transportes, ao tipo de calçamento, ao vestuário, à arborização e a outros

fatores.

Essas fotos foram tiradas de um mesmo lugar, da cidade de São Paulo:

1) na metade do século XIX, Paredão do Piques;

2) no início do século XX, Ladeira e Largo do Piques; e

3) em 2000, Largo da Memória.
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Leia o texto abaixo sobre aquele local em 1865.

Feito quase todo de alvenaria, o chafariz do
Piques, ou da Memória, tinha aspecto próprio
da casinha acachapada da primeira metade do
século XIX (...)

Pode-se dizer que o chafariz do Piques
representou papel importante na história do
trânsito em São Paulo.

E eis por quê:

Até o ano de 1865, os ranchos de tropeiros eram
o que são hoje as estações rodoviárias ou
ferroviárias. É claro que não tinham café
expresso nem reclames salpicando-lhes as
paredes. Enchia-os, porém, uma dolência
romântica. E, a fazer as vezes dos ônibus,
locomotivas e vagões, lépidas bestas, sonolentos
bois, carros de rodas tôscas e chiantes, (...)
GASPAR, Byron. Fontes e chafarizes de São Paulo. São Paulo: Conselho
Estadual de Cultura, 1970. p.39-41.

O que diz o texto? O que ele conta sobre como
era o local? Como ele descreve as construções? O
que comenta sobre os transportes?

Você reparou que o autor compara aquela época
com um outro tempo? Ele faz referência, por
exemplo, aos reclames. Você sabe o que é isso?
Era a maneira de as pessoas, até 1970, se
referirem às propagandas como as de hoje. Na
época dessas fotos (1865 e 1910), você observa a
presença de cartazes e propagandas? O autor está
aí diferenciando dois períodos: um, em que não
era costume ter propagandas pelas ruas; e outro,
semelhante ao tempo em que vivemos, quando
“a propaganda é a alma do negócio”. Tais
características revelam mudanças no modo de
vida e na paisagem. Sabemos, também, que o uso

da propaganda está relacionado ao crescimento
do comércio e ao tipo de mercadoria.

Por volta de 1865, o transporte utilizado em São
Paulo e em outras cidades eram a mula e os
carros de boi. De lá para cá, muita coisa mudou.
Podemos comparar, por exemplo, os ranchos dos
tropeiros daquela época às estações rodoviárias e
ferroviárias de hoje. Atualmente, essas estações
servem como paradas onde as pessoas descansam
e se alimentam; servem para levar as pessoas a
outros lugares e também para as trocas de
mercadorias. Nos ranchos, os tropeiros faziam as
mesmas coisas que fazemos nas estações.

De maneira geral, a organização de muitas
cidades está relacionada com as trilhas, os
trajetos, os caminhos, as estradas, as ruas e os
meios de transporte utilizados pelas pessoas.
Podemos dizer, então, que todas as cidades são
dependentes dos seus meios de transportes, seja
de passageiros, de cargas (mercadorias e outros
bens materiais), ou mesmo, atualmente, do
transporte de informação (como a Internet, os
fluxos bancários etc.).

chiantes
que chiam ou fazem ruído.

dolência
sentimento de dor, de aflição, moleza, uma

certa preguiça.

alvenaria
qualquer obra de tijolo, pedra, cal (uma parede, por

exemplo).

ranchos
grupos de pessoas reunidas para determinado fim

em marcha ou jornada.

tropeiros
integrantes de tropas de mulas de carga, que

compram e vendem gado ou trabalham na lavoura.

tôscas
que não foram lapidadas, rústicas.

lépidas
rápidas.

fluxo Bancário
transferência de dinheiro de um credor para um

tomador de empréstimo.
O credor é aquele que empresta o dinheiro. Por

essa transformação, são cobrados juros, que
seriam a remuneração pelo empréstimo. O banco

cobra por esse serviço.
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2

Desenvolvendo competências

Observe o mapa. Repare que a linha azul contínua representa a rodovia, a linha recortada por

pequenos traços representa a ferrovia e as hidrovias são representadas por traços bem finos.

A CIRCULAÇÃO  E OS MEIOS DE TRANSPORTE: A FERROVIA E A HIDROVIA

Observe as legendas. Analise as suas informações, registrando no caderno o que se segue:

a) escreva o nome das regiões onde há mais concentração dos transportes ferroviário,

rodoviário, marítimo e hidroviário.

b) é possível notar, no mapa de circulação do Brasil, que as regiões Sul e Sudeste possuem

maior concentração não só de ferrovias, mas também de rodovias, hidrovias e portos para

escoamento de mercadorias. Por que isto acontece?

Procure dar uma resposta pessoal antes de continuar a leitura.

BRASIL: circulação. In: SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas.
31. ed. ampl. atual. São Paulo: Ática, 2002. p.94.
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A concentração das vias de circulação ocorreu em
função da história dessas regiões. O Sudeste e o
Sul do país tiveram, durante muito tempo, a
função de abastecer de alimentos o interior,
inicialmente, na época da exploração do ouro, de
Minas Gerais e Goiás, e, depois, com o cultivo do
café, do Estado de São Paulo.

O transporte por tropas de mulas, que saíam do
Rio Grande do Sul em direção a São Paulo, além
de estar mais sujeito aos roubos e aos desvios,
também sofria muito com as chuvas. O açúcar,
por exemplo, por várias vezes se estragava
quando era transportado para as cidades
portuárias. Nesse sentido, a construção das
ferrovias acabou por melhorar o deslocamento
das mercadorias, por ser um meio de transporte
mais rápido e seguro.

O crescimento econômico da região Sudeste
impulsionou o desenvolvimento do comércio e
dos investimentos em indústria de alimentos e
têxteis, principalmente em São Paulo e no Rio de
Janeiro. Desde o final do século XIX, São Paulo e
Rio de Janeiro se tornaram importantes centros
econômicos. Nessas cidades, atualmente, estão os
centros financeiros e comerciais do país, além dos
diversos setores industriais, como as montadoras
de automóveis e siderúrgicas (Volta Redonda–RJ e
Cubatão–SP). Dos estados que pertencem às
regiões Sudeste e Sul, saem inúmeras mercadorias
para outros lugares, dentro do país e fora dele.

Na região Norte, a ferrovia é, em relação a outras
regiões brasileiras, inexpressiva e a hidrovia se
destaca em função da facilidade de transporte
fluvial, como o rio Amazonas (AM).

Na região Nordeste, há predomínio das rodovias.
As ferrovias localizam-se no litoral,
principalmente em função da produção agrícola e
da fruticultura voltadas para a exportação, além
de alguns produtos minerais como petróleo e sal.
Mas não se pode esquecer a importância da
navegação fluvial do Rio São Francisco (de Minas
Gerais a Pernambuco).

Já na região Centro-Oeste, as vias de circulação

são poucas, mesclando rodovias, hidrovias e
ferrovias até a divisa do Brasil com a Bolívia.
Assim, ao ler um mapa, podemos identificar quais
meios de transportes estão vinculados aos sistemas
de circulação de mercadorias e de pessoas.

AS FERROVIAS E AS HIDROVIAS
No Brasil, a introdução da ferrovia começou no
século XIX. Em São Paulo, as primeiras ferrovias
foram construídas para transportar o café do
interior até o litoral e, a partir daí, ser exportado
para a Europa. Em Pernambuco, a ferrovia se
espalhou pelo litoral atendendo às necessidades
da produção canavieira no Estado. Em Minas
Gerais, já no século XX, os trens passaram a levar
até o litoral do Espírito Santo o minério de ferro.

A construção de trilhos e estações pelo Brasil
representou uma mudança no meio físico, na
circulação de mercadorias, no modo de as pessoas
se locomoverem entre as cidades e,
conseqüentemente, na alteração da paisagem.
Representou também o domínio pelas
Companhias Ferroviárias das novas técnicas de
construção. Foram as companhias inglesas que
construíram as primeiras ferrovias no Brasil.
Sabiam produzir locomotivas, bitolas e trilhos,
dominando técnicas de engenharia para
construção de pontes, estações, túneis, e analisar
a topografia de um terreno, para o
reconhecimento dos terrenos apropriados para
implantar os traçados das ferrovias. Muitas
cidades foram organizadas em função da
produção agrícola do café, das estações
ferroviárias e do comércio gerado a partir da
implantação deste sistema.

As ferrovias passaram a ser o principal meio de
transporte de pessoas e de mercadorias com um
custo menor e com uma rapidez inimaginável até
então. Além disso, davam todas as garantias de
que a carga transportada chegaria em segurança e
sem nenhum dano.
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qualquer madeira estendida no chão para servir de

base a um edifício ou trilhos do trem.

Observe a foto. Que lugar é esse? Qual a mudança
na paisagem para a construção da ferrovia?

Esta é uma foto da ferrovia Madeira e Mamoré,
construída dentro da floresta Amazônica, em
1910, na anexação do Acre ao Brasil, no acordo
feito entre o Brasil e a Bolívia. Você deve ter
percebido que houve um desmatamento, que
possivelmente alterou o meio físico.

meio físico
aqui no texto este termo é utilizado para as modificações que ocorreram na natureza quando houve a implantação de um

empreendimento. Para o caso da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, por exemplo, essa mudança pode ser percebida na
destinação de uma área voltada para o cultivo de eucaliptos. Esses eucaliptos eram usados para a própria

construção de dormentes.

Ferrovia Madeira e Mamoré. In: TRILHAS e sonhos.
São Paulo: USP: Museu Paulista, 2000.

Observe esta outra foto da mesma construção.
Repare que o trilho está caído, houve uma erosão
do terreno. Como é uma região de muita chuva,
com o desmatamento, o solo ficou mais sujeito à
ação das chuvas, do vento e das alterações de
temperatura, contribuindo para o desgaste (erosão).

Ferrovia Madeira e Mamoré. In: TRILHAS e sonhos.
São Paulo: USP: Museu Paulista, 2000.
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Compare os mapas a seguir: Brasil e África. Quais
são as semelhanças entre os trajetos das ferrovias
do Brasil e da Nigéria? Existe relação entre estes
trajetos e a economia de exportação? É
interessante perceber que, em ambos, as ferrovias
partem do interior para o litoral.

Observe que, assim como no Brasil, o sistema
ferroviário africano atendeu aos interesses
voltados para a exportação de mercadorias
(agrícola e mineral), acarretando economias
dependentes do comércio internacional. No início
do século XX, por exemplo, o Brasil exportava,
para a Europa, o café; a Nigéria, cacau e a
Namíbia, diamante e prata.

Leia novamente o mapa de circulação. Preste
atenção nos trajetos dos rios e compare com os
percursos das rodovias e ferrovias. Observe que,
em vários estados brasileiros, a rede hidrográfica
é mais intensa, favorecendo o transporte fluvial,
como ocorre na região amazônica. É possível

notar também que as ferrovias muitas vezes têm
seus traçados próximos aos rios e às rodovias.

Quanto ao transporte hidroviário, ele apresenta
uma característica interessante: as principais
hidrovias do globo não coincidem
necessariamente com os rios mais propícios à
navegação. Muitas delas foram implantadas nos
locais onde a intensidade do fluxo, o volume e a
escala da produção exigiram que os rios se
tornassem vias, mesmo que não fossem
originalmente navegáveis.

Retome os traçados dos rios. No caderno,
descreva o trajeto dos Rios São Francisco,
Araguaia, Paraná e Tietê. Repare onde esses rios

BRASIL: circulação. In: SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas. 31.
ed. ampl. atual. São Paulo: Ática, 2002. p.94.

MÉRENNE, F. Géographie des transports. [S.l.]: Nathan, 1995.
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deságuam e onde nascem. Você notou que eles
passam por várias cidades? Além de serem vias
de transportes, os rios também sofrem alterações
nos seus cursos com as construções de barragens
para as usinas hidrelétricas, com a finalidade de
gerar energia.

Para pensarmos mais um pouco sobre as vias de
circulação no Brasil, vamos analisar dois casos. O
primeiro é o porto de Santos, um dos maiores do
Brasil, que contribuiu em muito para o
escoamento do café produzido no interior de São
Paulo. Ao mesmo tempo em que ele foi
construído, houve a necessidade de se fazer
estradas de apoio à ferrovia que vinha do interior
de São Paulo. A estrada, a ferrovia e o porto
fazem parte de um sistema de transporte para
circular as mercadorias.

Isso fica mais claro ao analisarmos o segundo
caso: o porto de Paranaguá (PR), que recebe as
mercadorias a partir da hidrovia Tietê/Paraná.
Esses rios integram todos os sistemas de
transportes, criando o que se chama de corredor
de exportação especializado em grãos. Observe
que há portos relacionados com os principais
rios que são navegáveis e outros que foram
estruturados independentemente do transporte
fluvial. Como você viu antes, os tropeiros
utilizaram-se desses trajetos.

Ao observarmos esses sistemas de transportes,
notamos a relação entre o meio físico e a
organização das cidades, pois em diferentes
tempos as sociedades foram criando técnicas
para se comunicar e transportar suas
mercadorias. Por exemplo, as hidrovias são
utilizadas como via de transportes dependendo
das condições dos próprios rios e das técnicas
para as construções das embarcações. Isso
significa, portanto, que todas as atividades
humanas interferem na paisagem.

Você se lembra de que, desde o início do
capítulo, mostramos que, na organização das
cidades, ocorreram várias alterações na
paisagem original, como as construções das
casas e das estradas de ferro.

Essas mudanças na produção dos objetos
interferiram no modo de vida das pessoas. Assim
como nas construções que aparecem nas fotos no
início do capítulo, em cada período ou época as
pessoas vão conhecendo novos objetos e técnicas.
Essas mudanças também ocorreram durante as
construções das vias de transportes e dos portos.

Você já estudou a importância dos transportes e
constatou que eles são os meios pelos quais as
mercadorias chegam em todos os lugares para
serem consumidas. De que modo as mercadorias
chegam em sua cidade?
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3

Desenvolvendo competências

Teste seus conhecimentos

Retome o mapa da pág. 150, do Brasil, e observe os meios de transportes representados nele.

De acordo com o mapa os estados com maior concentração de ferrovia e rodovia são,

respectivamente:

a) São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

b) Mato Grosso do Sul, São Paulo e Bahia.

c) São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro.

d) Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

AS MUDANÇAS
DAS TÉCNICAS NO CAMPO
Em todos os lugares e tempos, a alimentação
humana é importante. A produção agrícola de
alimentos e a sua comercialização contribuíram
para a organização do espaço e a formação
das cidades.

Leia uma lista de alimentos básicos para uma
família brasileira atualmente (2002) que contém
os seguintes itens:

- 5kg de arroz

- 2kg de feijão

- 2 pacotes de macarrão

- 3kg de açúcar

- 1kg de café

- 1 lata de óleo de soja

- 1kg de trigo

- 1kg de farinha de mandioca

- 1kg de sal

- 1 lata de molho de tomate

Verifique se são estes também seus alimentos
cotidianos. Há outros alimentos que você
consome diariamente que não estão nesta lista?
Anote em seu caderno os que são consumidos por
você e sua família.

Agora, leia a lista de alimentos que poderia ser
consumida pela maioria da população na década
de 30 do século XX.

- Arroz

- Farinha de milho

- Banha

- Sal

- Feijão
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Comparando as listas, você deve ter notado que
ocorreram muitas mudanças. Mas será que só os
alimentos mudaram com o tempo? Será que a
forma de produzi-los também não sofreu
transformações? Será que a forma como temos
acesso a eles, como são embalados, processados e
vendidos também não mudou?

Ao anotar as diferenças e semelhanças dos
alimentos consumidos antigamente e os de hoje,
você pode notar que alguns produtos não
existiam naquela época e outros, sim. Podemos
dar o exemplo do óleo ou gordura, que
antigamente era a banha de porco e hoje é o óleo
de soja, muito comum nas atuais cestas básicas.

Os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Paraná apresentam extensas áreas ocupadas pelo
cultivo de soja, destinado ao preparo de vários
tipos de alimentos, como biscoitos, macarrão,
queijos e óleo, além da ração animal.

A produção da soja, destinada principalmente
para a exportação, é realizada em grandes
propriedades e com intensa mecanização (uso de
tratores, colhedeiras, sistema de irrigação
mecanizado, uso de fertilizantes e adubos).
De modo semelhante a essas áreas, vários
lugares do mundo tornaram-se especializados
num único produto, como é o caso dos grandes
cinturões dos Estados Unidos (EUA) que se
especializaram na produção de algodão e de
cereais, entre outros produtos.

Ao ler a foto, você nota as mudanças que
ocorreram na produção do campo. É possível
observar que há um número muito pequeno de
pessoas trabalhando. A partir desse exemplo,
pode-se entender que, à medida que as técnicas
utilizadas no campo tornaram-se mais intensivas
e mecanizadas, houve um aumento na produção
de alimentos e, conseqüentemente, uma mudança
nos hábitos alimentares e uma nova forma de
organização do espaço. Ou seja, menos pessoas
vivendo no campo, mais trabalhadores sem terra
e assalariados.

O interior do Brasil é um grande produtor de
alimentos. Em diferentes regiões, as técnicas de
plantio variam de acordo com a cultura local, o
poder aquisitivo dos proprietários, o acesso à
terra, o tamanho das propriedades, os projetos de
investimentos dos governos municipais, estaduais
e federal, entre outros fatores socioeconômicos.
Portanto, essas regiões têm escoamento pelas
estradas e transportes, como vimos anteriormente.

Preparo da terra em curvas de nível. Cascavel, PR.
(Delfim Martins. Agência Pulsar).
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VALDETARO, Dalva Barbosa; ANDRADE, Daniela Dantas. Leite:
nosso primeiro alimento. São Paulo: Ática, 1994. p.24. (Coleção
um passo à frente).

ESQUEMA DE
PRODUÇÃO DE LEITE

4

Desenvolvendo competências

Retome a leitura da foto (p.153). Escreva em seu caderno as atividades que estão presentes.

Qual o objeto técnico que aparece? A cidade onde você vive tem atividade agrícola? Se tiver,

qual a produção que predomina?

PRODUÇÃO E CONSUMO
Pense na cidade onde você mora e em todas as
mercadorias que você consome. Pense nos
alimentos e nas roupas que você utiliza. De que
maneira esses produtos chegam até você? Qual a
influência que eles têm na sua vida? Você deve
ter notado que todos esses produtos são
fabricados em lugares diferentes, por vários
trabalhadores envolvidos na produção, desde a
pessoa que extrai a matéria-prima até o
motorista que os transporta e o comerciário que
os vende. Observe o esquema:

matéria-prima
esta palavra nasceu com o surgimento das fábricas, justamente para diferenciar entre o produto bruto e o

industrializado. Como exemplo, podemos nos lembrar do algodão. Se ele ainda não foi trabalhado na fábrica
para ficar branco e limpo, ele está em sua forma ao natural, como saiu da planta. Ou seja, ele é a matéria-

prima para a produção dos fios e tecidos nas fábricas.
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A NOÇÃO DE OBJETO TÉCNICO

Há objetos que compõem o espaço
geográfico criados pelo próprio homem,
isto é, são objetos artificiais. Podemos
chamar esses objetos artificiais de
objetos técnicos.

Devemos destacar esse conceito, pois é
a partir da invenção de novos objetos
que o homem altera suas possibilidades
de desenvolvimento. A um meio
geográfico natural, composto de objetos
naturais, a humanidade vai
acrescentando novas ferramentas,
novas construções, novos equipamentos
produtivos, todos artificiais, que vão
tornando o meio geográfico cada vez
menos um meio natural e cada vez
mais um meio técnico, artificial.

O esquema da página anterior mostra as etapas
e as diferentes atividades realizadas pelos
trabalhadores. Podemos acompanhar a
transformação da matéria-prima em produto
industrializado, como resultado do emprego de
técnicas e do desenvolvimento tecnológico
existente na produção dessa mercadoria.

5

Desenvolvendo competências

Registre no caderno as mudanças que você observou na elaboração dos produtos. Quais

atividades estão presentes nesse esquema?

Todas as etapas mostram que ocorreram transformações na produção da mercadoria. Em cada

uma dessas etapas, os trabalhadores participam, de forma especializada, no processo de

fabricação de um único produto.

Essa mudança no modo de produzir os bens de consumo acelerou a busca de conhecimentos

tecnológicos cada vez mais específicos.
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Voltando para o estudo da lista de alimentos,
observe que, se fôssemos voltar para o início do
século XX, a maneira como as pessoas
consumiam era bem diferenciada da que
conhecemos hoje. Naquele período, a população,
na sua maioria, vivia no campo, não havia
geladeira, a carne era conservada em tigelas com
banha e grande parte dos alimentos era plantada
no local e consumida ao natural. Atualmente,
esses produtos saem do campo e passam por
algum processo de transformação industrial.

Antigamente, por exemplo, o feijão e o arroz
eram comprados por quilo, passavam pelo
beneficiamento, mas não eram ensacados e nem
tinham marcas; o macarrão e o biscoito eram
caseiros; não havia óleo enlatado; as pessoas
usavam banha para cozinhar. Isso significa que os
alimentos consumidos eram naturais, sem
nenhum processo de conservação e
industrialização. Hoje, na lista de alimentos
básicos, todos os produtos são industrializados:
massa de tomate, sardinha em lata, pacote de
macarrão, café moído e embalado, lata de óleo e
todos que passaram por algum tipo de

transformação nas indústrias.

Note que a quantidade de embalagens que sobra
no final do consumo de alimentos é um dos
fatores do aumento da quantidade de lixo. Esse é
um problema que aflige a população urbana das
sociedades contemporâneas, e que era muito
menor antigamente.

Você pode notar, também, que todas
transformações na vida da sociedade brasileira
estão expressas nas modificações dos alimentos
que consumimos.

Os produtos da década de 30, como o feijão e o
arroz de nosso exemplo, eram consumidos pelas
pessoas que não viviam no campo. Esses
alimentos, se, por um lado, eram naturais, por
outro, não duravam quase nada. À medida que
crescia o número de pessoas na cidade, o ritmo
de vida ficava mais intenso. Com isso, o
comércio se intensificou e as pessoas passaram a
não ter mais tempo para produzir tudo em casa.
Daí surgiram os alimentos processados,
enlatados e embalados pelas fábricas, o que fez
ampliar a circulação de dinheiro.

6

Desenvolvendo competências

Obtenha o rótulo de pelo menos cinco produtos que são consumidos por você ou sua

família e registre:

• o nome do produto;

• o local de origem do produto (onde é produzido);

• a data de validade e de fabricação;

• o tipo de produto (vegetal, laticínio, cereal etc.);

• os tipos de trabalho envolvidos nas etapas de produção dessa mercadoria.

Observe, em sua casa, como os alimentos estão
embalados. Por exemplo, o plástico dos saquinhos
de arroz e feijão, a caixa do leite e o óleo que vem
enlatado ou em garrafas plásticas mostram como
as técnicas e os instrumentos foram desenvolvidos.

A partir dessas questões, uma relação maior entre
os produtores e o comércio foi estabelecida. Além
disso, o uso de matéria-prima aumentou, as
fábricas dinamizaram a produção e foi necessário

melhorar a forma de transportá-la para agilizar o
fluxo ou circulação de mercadorias.

Até esse momento você estudou:

• as mudanças que ocorreram na produção;

• as mudanças no consumo dos alimentos e os
hábitos alimentares;

• as etapas das transformações da matéria-prima
em produto industrializado.
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O CONSUMO MUNDIAL E OS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO
Nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, por
exemplo, podemos observar os cartazes e as
propagandas de diversos produtos consumidos
pela maioria da população mundial. Isso
transmite a idéia de um mundo globalizado, onde
um produto de uma mesma marca pode ser
vendido ao mesmo tempo em diferentes países.
Por exemplo, um produto vendido no Brasil pode
ser encontrado em supermercados ou lojas nos
Estados Unidos, na Argentina e em outros países.

Observe, nas ruas da cidade onde mora e nos
meios de comunicação, as propagandas dos
produtos industrializados. Note que eles podem
ser consumidos em vários lugares. Quais são os
motivos que você daria para explicar esse fato?

Durante séculos, o comércio se manteve
estruturado em necessidades básicas, como
alimentação e vestuário. Hoje, ele está
fundamentado no desejo e no estilo de vida
adotado pelas pessoas. As mudanças no modo de
vida, nos hábitos de consumo, bem como os
produtos que são consumidos em quase todos os
países são características que revelam uma
necessidade das empresas mundiais, que querem
ter seus produtos circulando pelo mundo. Esse
processo recebe o nome de globalização.

A  era do consumo é a explosão da procura ou da
solicitação mundial por produtos, que chegam
rapidamente a todas as nações, das mais ricas às
mais pobres. Independentemente dos níveis de
desenvolvimento, o que mais se deseja é
mergulhar no mundo das compras.

As indústrias articulam-se com as agências de
publicidade para influenciar cada faixa do
mercado consumidor: crianças, adolescentes,
adultos e idosos. A influência da publicidade
veiculada pela televisão é grande e já existem
diversos estudos que mostram, por exemplo, a
grande participação de adolescentes na compra de
alimentos e carros. Cada faixa do mercado
consumidor é estimulada a consumir
determinados produtos, mesmo sem necessidade,
alimentando a economia capitalista e criando um
hábito, cujo objetivo principal é o lucro.

Leia a seguinte seqüência que relata o processo de
produção e de consumo de um produto eletrônico:

Um rádio pode ser produzido na China, ser
vendido na Coréia e no Brasil, ser comprado em
Manaus por um paraense que pode levá-lo para a
sua família em Carajás, a qual poderá inteirar-se
do que acontece no mundo todo.

Esse relato pode ocorrer com qualquer produto que
consumimos. Esse processo caracteriza como os
lugares vão sendo organizados a partir da produção
e da circulação de mercadorias. As formas de
trabalho nos diferentes períodos históricos
caracterizam a cultura e a técnica das sociedades.

Durante a leitura do capítulo você pode notar que
o desenvolvimento tecnológico influencia o modo
de vida das pessoas. Os seres humanos
aprimoraram cada vez mais as técnicas de cultivo,
de transporte, de manufatura, que requeriam maior
especialização. Por exemplo, em uma fábrica, cada
setor era especializado em uma parte do produto.

Atualmente, em função do desenvolvimento
tecnológico, encontram-se robôs na linha de
produção, e os trabalhadores passam a ter um
maior conhecimento do processo de fabricação do
produto. Essas mudanças estimularam o
deslocamento das pessoas para os lugares onde
havia trabalho nas indústrias e no comércio,
concentrando as populações nas partes do globo
em que estas técnicas estavam mais desenvolvidas.

O século XX caracterizou-se pelo
desenvolvimento industrial e tecnológico,
principalmente, a partir de 1950. No século XXI,
esperam-se mudanças cada vez mais rápidas em
conseqüência das novas descobertas e dos
avanços nas  pesquisas científicas.

Os países em desenvolvimento, por exemplo,
estão intensificando o processo de
industrialização, implementando novidades nas
linhas de produção. Já os de economia
desenvolvida, como os Estados Unidos, Canadá,
Japão e os países da Europa Ocidental, vêm
substituindo a tecnologia industrial pela que é
estruturada no conhecimento tecnológico mais
avançado, na biotecnologia e na inteligência
artificial. Esse países, de acordo com a função que
exercem na economia mundial, denominada de
divisão internacional do trabalho, controlam as
pesquisas em relação à tecnologia industrial. No
entanto, atualmente, esses mesmos países
investem em tecnologia de ponta nos chamados
tecnopólos, áreas industriais onde se localizam as
maiores empresas mundiais de tecnologia na área
de informática, engenharia e pesquisas científicas.



158

História e Geografia Ensino Fundamental

7
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Observe o mapa. As áreas com um círculo indicam países que possuem inovação científica e

tecnológica. Leia a legenda e registre em seu caderno o nome dos países que possuem maior

concentração industrial e áreas dos tecnopólos.

Não foram apenas os equipamentos que se
modernizaram, mas também aconteceram
mudanças no modo de vida das pessoas e
alterações na ordem econômica mundial. Além
disso, o comércio necessitou organizar- se para
atender à competição do mercado mundial e as
empresas se articularam para dinamizar o mercado
consumidor, aumentando a disputa entre elas.

A reorganização do espaço e a mundialização da
economia com a interferência de muitas empresas

bloco econômico
conjunto de países que estão organizados em função de interesses econômicos comuns. Os países que fazem parte de um

bloco disputam a hegemonia por meio da concorrência comercial. Por exemplo, Área de livre comércio (ALCA E NAFTA);
União Aduaneira (MERCOSUL); Mercado Comum (União Européia).

A Organização Mundial de Comércio – OMC define que uma área de livre comércio só se constitui quando 85% do comércio é
livre. Cada país estabelece o imposto de importação para os produtos de países não signatários do acordo, ou seja, os países

que não assinaram o acordo comercial, e também as regras para a circulação de dinheiro, serviços e pessoas. Dinamizar o
mercado consumidor e estabelecer uma nova reorganização espacial das empresas são fatores que permitem uma dimensão

maior para a economia mundial na atualidade, conhecida como uma das etapas da globalização.

MAPA DAS ÁREAS INDUSTRIALIZADAS DO MUNDO

PLANISFÉRIOS: dinamismo econômico: espaços
industriais. In: SIMIELLI, Maria Elena Ramos.
Geoatlas. 31. ed. ampl. atual. São Paulo: Ática,
2002. p.23.

e blocos econômicos que modificaram o modo de
vida e as formas de trabalho configuraram uma
nova ordem da divisão do trabalho. Isso pode ser
observado na organização das indústrias e do
sistema financeiro, na produção agrícola, nos
meios de comunicação e no desenvolvimento
tecnológico, sempre sob influência dos países
ricos e industrializados.

Pensar a globalização é repensar a importância de
ser cidadão, à medida em que se fala numa
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globalização da mercadoria, do mercado financeiro
e não do homem como cidadão do mundo.

Nessa última parte do capítulo, você estudou como
as mudanças tecnológicas influenciaram o modo
de vida das pessoas, como o comércio se organiza

8

Desenvolvendo competências

Teste seus conhecimentos:

1. Retome o mapa dos Espaços Industrializados da página 158. As áreas mais desenvolvidas
encontram-se:

a) no continente Americano e Europeu, que constituem hoje as áreas mais desenvolvidas e
que passaram por um processo de industrialização recente.

b) em todos os países que investem na rápida substituição das máquinas industriais por robôs.

c) nos locais que investem na sofisticação da produção industrial.

d) no Japão e nas Filipinas, porque ambas são regiões densamente industrializadas.

2. Leia o trecho da música Pela Internet, do cantor e compositor Gilberto Gil.

Eu quero entrar na rede para contactar

Os lares do Nepal, os bares do Gabão

E o chefe da polícia carioca avisa pelo celular

Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar.

GIL, Gilberto. Quanta gente veio ver. [S.l.]: WEA,[19--]. 1 CD.

O acesso à informação no Nepal, no Gabão e no Brasil foi possível:

a) com a substituição das matérias-primas utilizadas pela indústria tradicional e,
conseqüentemente, com a ampla utilização do sistema de transporte desses países.

b) quando os países investiram na modificação da forma de produção, fator este que
contribuiu para a mudança do modo de vida das pessoas.

c) com a manutenção das atividades industriais desenvolvidas, desde o início do período industrial.

d) quando os países especificados passaram a se organizar em blocos econômicos e a ter um
desenvolvimento semelhante ao dos países europeus.

3

4

8

Conferindo seu conhecimento

Resposta correta: (a).

1. As atividades presentes estão relacionadas às práticas agrícolas: preparar a terra para o plantio e organização

do terreno em curva de nível. 2. O objeto técnico que aparece é o trator.

Resposta: 1(c); 2(b).

mundialmente e as mercadorias são consumidas,
como se localizam os pólos industriais em todo o
mundo. No conjunto desse capítulo, você pôde
estudar como as sociedades contemporâneas foram
organizando o espaço geográfico.
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar aspectos da realidade econômico-social de um país ou região, a partir de indicadores
socioeconômicos graficamente representados.

• Caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviços no tempo e no
espaço.

• Comparar os diferentes modos de vida das populações, utilizando dados sobre produção, circulação e
consumo.

• Discutir formas de propagação de hábitos de consumo que induzam a sistemas produtivos predatórios
do ambiente e da sociedade.

• Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo, na identificação de
propostas que propiciem eqüidade na qualidade de vida de sua população.



CESU
CUSTÓDIO FURTADO DE  SOUZA

HISTÓRIA

UNIDADE V
ESTADO E DEMOCRACIA

NO BRASIL 

ENSINO FUNDAMENTAL



162

História e Geografia Ensino Fundamental

Capítulo IX

Estado e democracia no Brasil

ONDE COMEÇA A ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE
Em nossa sociedade, os governantes são escolhidos
pela população. Essa possibilidade faz parte de
nosso regime político e se denomina democracia.
Desde quando a democracia está instituída entre

nós? Quais são suas bases, vantagens e
dificuldades? Qual o papel de cada cidadão num
regime político e social orientado pela democracia?

Observe o cartaz abaixo.

Figura 1 - Charge política sobre o voto de cabresto. RETRATO do Brasil. Partido Democrático: 1928. [S.l.]: Política Ed., 1984. p.
249. Cartaz.
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Esse desenho não parece um tanto estranho?
Aparecem dois homens, mas um deles está
caricaturado como se fosse um cavalo. Suas
orelhas são grandes e, sobre seu rosto, há um
cabresto. Você sabe para que se usa cabresto nos
cavalos? Olhando o que está escrito dá para se
notar sua finalidade? Afinal, por que representar
um homem como um cavalo sendo guiado por
outro? Você vê graça nessa propaganda? Você
notou a data do desenho?

Você já ouviu a expressão “voto de cabresto”? E
“curral eleitoral”? Mesmo que não tenha ouvido,
dá para pensar nelas a partir das seguintes
observações:

1) o cabresto é usado no cavalo para dirigi-lo;

2) no desenho, alguém está depositando seu voto,
guiado por um cavaleiro;

3) no curral aprisionam-se cavalos, para que seus
donos os controlem. Dá para saber agora o que é
um “voto de cabresto”? Esse desenho é uma
charge política. As charges políticas são formas
cômicas e irônicas de criticar os costumes e as
práticas políticas.

 O VOTO DE CABRESTO

A primeira Constituição republicana (1891) estabeleceu o voto direto para eleitores
alfabetizados. E a exigência da alfabetização excluía a maioria da população do direito de
votar. Além disso, o voto continuou aberto e o poderio dos coronéis latifundiários, que
comandavam seu “curral eleitoral” por meio da troca de favores e da violência, permaneceu.
Afinal, os camponeses eram dependentes de terra para viver e por isso se submetiam à sua
vontade sendo fiéis eleitoralmente. Como o voto não era secreto, podia ser facilmente
controlado. Esse voto ficou conhecido como voto de cabresto. Eis um relato a respeito do
voto de cabresto: No dia das eleições, a Mesa Receptora dos Votos interferia em todos os sentidos
sobre o eleitorado. Quando se apresentava um analfabeto para votar, os próprios componentes da
Mesa preenchiam as cédulas e assinavam as listas de presença. Aos indesejáveis, sob qualquer
alegação, mandavam prender. (...) A interferência policial era notória e os amedrontados eleitores
faziam muitas vezes questão de mostrar claramente a quem se destinava seu voto, para evitar futuras
complicações. Dessa forma, nada havia de livre ou de secreto na maneira de votar; sempre existiu a
coerção, inclusive com a presença maciça de capangas do Coronel.
JANOTTI, Maria de Lourdes Monaco. O coronelismo: uma política de compromissos. São Paulo: Brasiliense, 1981. p.51. (Tudo é história; 13).

Foi o Código Eleitoral de 1932, no governo Vargas, que trouxe importantes alterações. O
voto tornou-se obrigatório e secreto, em pleitos regulados pela justiça eleitoral.

Agora vamos pensar numa cena atual. Quem
ainda não viu, nas épocas das eleições políticas,
cenas como os candidatos pedindo votos em
lugares pobres, abraçando as pessoas, beijando
crianças e comendo em bares bem modestos?

Quem nunca viu isso ao menos já deve ter ouvido
muita gente comentar que, na política atual, os
políticos aparecem na época das eleições para

pedir nosso voto e nesse momento eles nos tratam

muito bem. Beijam crianças, distribuem cestas

básicas e outros brindes, conseguem os votos a

troco de presentes, de favores e de promessas, e

depois das eleições somem.

Para pensar nessas situações apresentadas (na
charge política e no comentário popular),
estudaremos alguns aspectos de nossa sociedade.
Você sabe o que é a Constituição brasileira? Você
sabe que nela estão as leis principais que servem
para organizar a vida no Brasil? Como foram feitas
essas leis, como funcionam e o que significam são
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os assuntos que vamos estudar. Vamos ver o que
aparece na Constituição logo no seu início:

“Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes
eleitos ou indiretamente, nos termos
desta Constituição”.
Título 1 – Dos Princípios Fundamentais - Parágrafo único do Artigo 1º.
In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda
Constitucional nº20 de 15-12-1998. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

A CONSTITUIÇÃO
Ser parte do primeiro Artigo da Constituição
mostra a importância desse parágrafo. A
Constituição brasileira possui 250 Artigos, que são
divididos em nove partes, ou melhor, nove títulos.

O Artigo 1º encontra-se no Título 1, que é “Dos
princípios fundamentais”. Como você sabe,
princípio quer dizer início, o que vem primeiro, o
que começa. Fundamental vem do verbo fundar.
Você já ouviu falar das fundações de um edifício,
de uma casa? Ou então dos alicerces, que quer
dizer a mesma coisa que fundações? É possível
construir um prédio de vários andares sem
alicerces? Caso se faça uma casa sem alicerces, o
que pode acontecer com ela?

Assim, os princípios fundamentais, que compõem
o Título 1 da Constituição, têm o mesmo papel
dos alicerces em uma construção. Eles são os
alicerces da sociedade brasileira. O Artigo 1º,
portanto, é a primeira pedra com a qual se inicia
o processo de construção de nossa sociedade.

O que quer dizer esse parágrafo do Artigo 1º?
Qual a palavra mais importante? Quais as
palavras que você não entende? É sempre bom,
quando não entendemos alguma palavra de uma
leitura, consultar um dicionário. Por exemplo: o
que quer dizer a palavra emana? Dizer que algo
emana do povo, quer dizer que vem ou sai do
povo. Esse Artigo 1º está dizendo que o que vem
do povo é o poder. Essa é a palavra mais
importante, o poder: o poder de decidir o destino
e a vida em geral da sociedade brasileira.

Todo poder emana do povo! Quer dizer: todos nós
juntos temos esse poder. Mas, será que cada um
de nós diretamente decide sobre o que tem de ser

feito em cada comunidade, em cada cidade, no
país de um modo geral? Ou são outras pessoas
que fazem isso em nosso lugar? Mas como essas
pessoas, que têm o poder de decidir o nosso
destino, conseguiram esse poder? Quem deu? Se
você reler o parágrafo do Artigo 1º da
Constituição, lá encontrará a resposta.

Depois de entender bem esse Artigo 1º da
Constituição, vale pensar em algumas questões:
Será que, de alguma forma, ainda existe voto de
cabresto hoje em dia? Se o voto de cabresto ainda
permanece no Brasil, será que o que a charge
política sobre o voto de cabresto mostra está de
acordo com o Artigo 1º da Constituição brasileira
atual? E entregar votos a candidatos que
“compram” nossos votos com brindes, cestas
básicas e com outros agrados faz justiça à idéia
de que todo poder emana do povo?

Quando formos votar, como podemos saber se
nosso voto é um tipo atual do voto de cabresto
ou é um “voto vendido”? Como avaliar as
conseqüências dessas formas de corrupção do
voto? Como evitar essa situação?

O VOTO DE CABRESTO HOJE

Observe o trecho do artigo abaixo:

Quando se trata de grotão, no Brasil o

voto é mesmo de cabresto, como o

trabalho do grupo de Cesar Romero – o

Novo Atlas Eleitoral do Brasil – deixa

claro. Há municípios e regiões que

votam exclusivamente em quem o chefe

político local mandar. E o chefe é

sempre dependente dos poderes

estaduais e centrais.

O voto obediente do interior, JB online. Acesso em 20 maio 2002.

Deu para notar, lendo o Artigo 1º, que o poder
que emana do povo será entregue a pessoas que
nos representarão nas instituições que usam esse
poder? Os candidatos que estão “comprando” os
votos estão sendo nossos representantes. Mas, se
formos obrigados a votar em alguém, ou então
vendermos nosso voto, os políticos que forem
eleitos dessa forma serão nossos legítimos
representantes?

Sabemos que são muitos os candidatos que
querem nos representar. Os candidatos nos pedem



165

Capítulo IX – Estado e democracia no Brasil

1

Desenvolvendo competências

os votos de várias formas. Algumas são legítimas
e outras não garantem uma relação legítima
entre nós e nossos representantes. Observe
algumas formas abaixo. Aproveite e classifique-as
em legítimas e inconvenientes:

• Propaganda nas rádios e nas televisões.

• Distribuição de objetos de propaganda
(camisetas, fotografias, canetas, por exemplo).

• Oferta de pequenos brindes à comunidade
(bolas e jogos de camisas de futebol, cestas
básicas etc).

• Distribuição de papéis escritos, cartazes,
dizendo o que defendem, a que partidos
pertencem e o que vão fazer como
nossos representantes.

• Promessa de benefícios para a comunidade
(aumento de empregos, instalação de rede de
água e esgoto, construção de escolas etc.).

• Atendimento no gabinete para lhes fazer
favores pessoais (um emprego, promoção em
cargo público; ajuda para se aposentar; uma
vaga para internação no hospital etc.).

TODO PODER EMANA DO POVO?
Não basta a Constituição brasileira dizer que todo
poder emana do povo. É preciso verificar se é o
povo realmente que está exercendo o poder de
conduzir o destino da sociedade. Se não sabemos
o que fará o nosso representante, como então ele
pode ser nosso representante?

Um exemplo pode ser encontrado no quadro
O Voto de Cabresto Hoje. É comum as pessoas
obedecerem à ordem dos chefes políticos locais e
votar em quem eles mandam. Como um candidato
escolhido por um voto de cabresto pode ser nosso
representante?

Vamos discutir melhor essas questões e, para tal, vamos propor algumas atividades. Procure
responder às questões propostas e solucionar os problemas que vamos colocar:

1. Considerando a Figura 1, por que o texto do cartaz diz: “Vamos acabar com essa
vergonha”? Escreva a seu modo o que é o voto de cabresto. Você acha que em nossos dias
ainda existe quem vote sob ameaça ou coação, apesar de o voto ser secreto?

2. Examine essa situação: Época de eleição num bairro pobre. Chega um caminhão de cestas
básicas da prefeitura. Aí o aviso: elas serão distribuídas pelo candidato a prefeito apoiado
pelo prefeito atual. Escolha abaixo a afirmação que está errada:

a) Quem vota em troca de uma cesta básica está vendendo seu voto, como numa relação
vendedor e cliente.

b) Quem vota num candidato que oferece algum brinde, acaba não sabendo o que o seu
candidato vai defender se for eleito.

c) Quem vota num político por que ele prometeu arrumar emprego e facilitar a aposentadoria
do eleitor, está vendendo seu voto.

d) Se tivéssemos que escolher um nome para a situação de quem vota em troca de uma cesta
básica, clientelismo político seria um bom nome.

e) Antes de votar num candidato devemos pedir benefícios pessoais. Se não for assim, o
político some depois de conseguir nosso voto.

Se você respondeu que a errada é a (e), você acertou, pois não é função do voto conseguir
benefícios pessoais. Isso é uma forma de corrupção do voto.
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PARA PENSAR...
1. Se você trabalha numa empresa privada, ou

num órgão público, e na época da eleição o seu
chefe diz que você tem que votar em alguém, e
que, caso você não vote, as coisas podem não
ficar bem para você, o que você faz? Como é
chamado esse tipo de voto?

2. Quando um político promete uma série de
benefícios para nossos bairros, (por exemplo,
que vai trazer o asfalto, posto de saúde etc)
como saber se podemos confiar nele ou não?

3. Você concorda que os políticos, depois que
conseguem nossos votos, esquecem-se do que
prometeram? Que é impossível confiar neles,
pois, na verdade, usam seus cargos políticos
para seu benefício pessoal?

Pense nas conclusões a que chegou. Veja a
afirmação seguinte: especialistas em política
dizem que aqueles que votam em troca de um
favor, ou são obrigados a votar, conforme a
vontade de um chefe político, estão numa relação
denominada clientelismo político.

Agora que você sabe o que é o clientelismo
político, procure responder:

• O que você acha do comportamento de pessoas
que dizem que político bom é aquele capaz de
lhe arrumar emprego?

• Você acha normal ignorar o que o político
eleito por nós anda fazendo com o cargo que
lhe demos?

• Numa situação de clientelismo político, há
desperdício de quem vota? Como participar da
vida política do país sem ser na forma de
clientelismo político?

• O que precisamos saber e como devemos nos
comportar para não sermos tratados apenas
como clientes e sim como cidadãos?

• Você acha que sua vida e a sociedade brasileira
de um modo geral seriam melhores se
eliminássemos o clientelismo político?

QUAL A EXTENSÃO DO
CLIENTELISMO POLÍTICO NO BRASIL?

Quando alguém deixa que seu patrão decida em
quem ele vai votar, porque se sente ameaçado,
está numa situação que atualiza o tradicional
voto de cabresto. Esse é um caso clássico de
clientelismo político.

Você percebeu que a Figura 1, sobre o voto de
cabresto, é de 1928? É algo de 74 anos atrás.
Na época que a Figura 1 retrata, a maioria da
população brasileira vivia no campo, ligada a
sítios e fazendas, trabalhando em agricultura. É
comum dizer-se que quem vivia no campo tinha
menos informação, se interessava menos por
política e por isso podia ser uma vítima mais fácil
do clientelismo político. Mas, atualmente, uma
boa parte da população vive nas cidades. Nelas,
as pessoas teriam mais informações e a política
seria algo mais presente em suas vidas.

Você acha que, com a transferência da maioria da
população para as cidades, não existe mais
clientelismo político? Caso exista, onde acontece
mais? Lugares pobres, lugares ricos? Cidades
pequenas, cidades grandes?

Evitar o clientelismo político é algo muito difícil.
Todavia, para ser cidadão consciente e dono de
sua vontade, é necessário fazer valer o Artigo 1º,
que diz que todo poder emana do povo. Para isso,
é indispensável que saibamos mais sobre as
relações políticas e suas funções na sociedade.
Afinal, boa parte do que acontece no país e em
nossas vidas depende disso.

Vamos dar um exemplo dessa necessidade:
quando um candidato a deputado ou a vereador,
na época da eleição, promete para a nossa
comunidade que vai trazer asfalto, água
encanada, pontes, postos de saúde, escolas,
polícia e outras coisas mais, se votarmos nele,
será que ele está nos prometendo algo que ele
pode fazer? Mandar asfaltar e construir escolas
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não é algo que quem tem o poder de fazer é o
prefeito, ou o governador?

Quais são as verdadeiras funções de um deputado
ou de um vereador? O que ele pode fazer para nos
representar? Quando votamos num candidato,
temos que saber o que ele deve fazer, para não
termos falsas expectativas. Ao saber que um
deputado não pode construir pontes, por
exemplo, estamos menos sujeitos a ser
enganados. Estamos mais preparados para
combater o clientelismo político.

A POLÍTICA: ELEMENTO
ORGANIZADOR DA SOCIEDADE
Você consegue imaginar uma sociedade
funcionando sem regras? Cada pessoa fazendo o
que quer? Como seria a convivência entre as
pessoas? Viver em sociedade é estabelecer
algumas regras de convivência sem as quais não
pode haver sociedade.

Somente pensando no que significa uma
sociedade podemos definir qual é o papel da
política. Afinal, o que é a política e para que ela
serve? Quando num grupo humano é preciso
tomar decisões sobre qualquer coisa, está se
exercendo o poder de decidir.  Por isso, o
primeiro passo para transformar um grupo
humano numa sociedade é organizar a maneira
de exercer o poder. Definir como o poder vai ser
organizado é a função da política.

Pense na sociedade na qual você vive: quem vai
dirigir sua cidade? Quem vai decidir se vai
asfaltar uma rua ou não? Quem tem o poder de
arrecadar dinheiro para construir um hospital?
Para decidir se um país entra numa guerra contra
outro país? As sociedades, ao longo de sua
história, foram definindo essas questões do poder
de várias maneiras. E definir isso é um dos passos
fundamentais na formação da sociedade.

Algo tão importante quanto saber quem vai
exercer o poder numa sociedade é saber como
fazer para que essas pessoas sejam respeitadas.

Como fazer para que as pessoas que exercem o
poder sejam aceitas como aqueles que têm o poder.
A política é exatamente a atividade que deve
resolver as questões da legitimidade do poder. Se
o poder não for respeitado, ele não será legítimo.

O modo como nossa sociedade faz política tem
origem na Grécia Antiga. Entre os séculos VIII a VI
a.C., fundavam-se, na civilização grega, as primeiras
cidades. Em grego, a palavra cidade é polis.
Justamente dessa palavra surge a palavra política.
Entre outras razões, porque tomar decisões sobre os
rumos da sociedade – quer dizer, exercer o poder –
era algo feito na cidade. Na polis.

Exercer o poder, como diz o Artigo 1º da
Constituição, por meio de representantes
escolhidos é uma forma de organizar a política
da sociedade.

Vamos refletir sobre um aspecto fundamental, que
é um alicerce dessa forma de organizar a política.
Como se tomam decisões na sociedade, desde as
questões cotidianas de nossas vidas, passando
pelo trabalho, pela escola, chegando até o nível
do poder político geral?

Vejamos um exemplo: imagine uma família em que
o casal tenha filhos trabalhando e estudando e que
a mulher também trabalhe. O marido recebe uma
boa oferta de emprego, só que numa cidade bem
distante daquela em que eles moram. Sem conversar
com ninguém, ele decide aceitar o emprego e quer
que toda a sua família vá com ele. Ele decidiu
considerando somente suas necessidades. Não
considerou nem os interesses de sua mulher, nem os
de seus filhos. Essa é uma decisão autoritária. Essa
palavra é de origem grega: autós que quer dizer por
si próprio, de si mesmo.

Agora, imagine, numa escola, os diretores
tomando decisões autoritárias. E nos ambientes de
trabalho, proprietários e chefes fazendo o mesmo e
igualmente no campo do poder político. Podemos
falar, nesse caso, que uma sociedade que funciona
assim é uma sociedade autoritária. Até que ponto
uma sociedade pode funcionar bem desse modo?
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Imagine um país inteiro funcionando como a
família daquele pai autoritário?

Mas, se a Constituição brasileira diz, no seu
Artigo 1º, que todo poder emana no povo, as
decisões têm de alguma maneira de sair do povo.
Na língua grega, existe uma palavra, demos, que
quer dizer povo. E existe outra krátia, que quer
dizer poder. Se juntarmos demos + krátia,
teremos a palavra democracia. Podemos concluir
então que poder que emana do povo é a mesma
coisa que democracia? Você está de acordo que
democracia quer dizer que, ao tomar decisões, ao
fazer suas escolhas na vida social, você deve
levar em consideração mais do que o autós
(interesse próprio)?

Mais uma vez, o parágrafo único do Artigo 1º da
Constituição brasileira deve ser lido. Notem que
ele diz que a democracia será exercida por meio
de representantes eleitos. Por isso o regime
político, que é um dos alicerces de nossa

2

Desenvolvendo competências

Para aprofundar essa discussão, vamos fazer agora mais uma atividade:

Observe o quadro que vem a seguir. Observe diretamente seu conteúdo visual para ver se você
sabe o que ele está retratando. Tente responder às questões que vamos colocar a seguir:

Obviamente, seu olhar vai se dirigir antes de
tudo para a pessoa que está num primeiro
plano. Você sabe quem é ela? Mesmo que
você não saiba, dá para perceber que é um
rei, um imperador, alguém desse tipo? Por
quê?

Quais são os elementos presentes no quadro
que permitem afirmar-se que se trata de um
rei, de um imperador? Tente descrevê-los.

E como você sabe que os elementos descritos
(por exemplo, a roupa e a coroa) são típicos
de um rei?

O que será que esse quadro está retratando?
Parece ser uma situação especial? Por quê?

As pessoas que ali estão parecem ser
pessoas comuns do povo ou não?

sociedade, é chamado de democracia
representativa. Mas será que o princípio da
democracia colocado no Artigo 1º de nossa
Constituição já garante que nossa sociedade seja
democrática? Ou será que se trata de um
princípio, mas ainda há muito que fazer para
nossa sociedade ser de fato democrática?

Pelo que você conhece do mundo, há outros
países que organizam as questões de poder na
sociedade por meio da democracia representativa?
Como dá para saber se há democracia
representativa nos outros países? O fato de
existirem eleições num país já é um indicativo de
que pelo menos em alguma medida há
democracia na sociedade? Você acha que a
maioria das sociedades do mundo atual baseia-se
na democracia representativa? Se uma sociedade
não se baseia na democracia representativa,
baseia-se no quê?

Figura 2
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Feita a descrição e depois de tirar suas conclusões, leia as informações da legenda do quadro.

QUADRO de MELO E FIGUEIREDO, Pedro Américo de. D. Pedro II na Abertura da Assembléia Geral.
Esse quadro representa o imperador na Assembléia Geral que se reunia duas vezes ao ano. A cerimônia retratada teve lugar em 3
de maio de 1872. No quadro, aparecem também figuras importantes do cenário político do império: Visconde de Abaeté, o
Marquês (depois Duque) de Caxias, Visconde do Rio Branco, a Imperatriz D. Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o Conde d’Eu e o
Marquês de Tamandaré.

Esse quadro diz respeito à história do Brasil, num momento em que o Brasil já era
independente de Portugal. Nesse período, o poder político no Brasil estava nas mãos de uma
monarquia. Numa monarquia, o poder fundamental é do rei, ou do imperador como no caso
do Brasil. Esse é um quadro que retrata D. Pedro II, Imperador do Brasil. Mas por que o
poder era de D. Pedro II? Quando um imperador é substituído? Ele é substituído por quem?
Pelo seu filho ou por alguém escolhido pelo povo? Se ele for substituído pelo seu filho,
podemos dizer nesse caso que todo poder emana do povo?

Você certamente conhece muitas histórias de povos e sociedades comandadas por reis e
rainhas, com príncipes, princesas, duques e condes. Vários países europeus, por exemplo,
tiveram seus destinos comandados por monarquias. Notem que, no quadro de D. Pedro II,
estão presentes marqueses, viscondes, condes, imperatriz, princesa etc. Quer dizer, o Brasil
também já foi assim. Será que as monarquias vêm sendo substituídas por regimes de
democracia representativa em muitos lugares do mundo? Desde quando?

Agora, uma questão muito importante: se o poder pertencia a uma família real e aos seus
descendentes, conseqüentemente ele não vinha do povo. Mas, como o povo aceitava que as
decisões sobre suas vidas fossem tomadas por um homem que ele não escolheu? Como
aceitava que alguém tivesse o poder só porque era filho do rei anterior?

Se a população aceitava, era porque ela respeitava as regras de funcionamento da monarquia,
algo que pertencia às tradições da sociedade. A família do rei, em geral, era aceita como a
dona do poder porque sua história se confundia com a história do próprio país. A família real
era tratada como algo sagrado. Reparem nas roupas de D. Pedro II. Ele não está vestido como
alguém muito diferente dos outros seres humanos? Não parece alguém sagrado?

Por outro lado, organizar a vida política a partir do poder que emana do povo, com base na
democracia, é ao mesmo tempo, construir uma característica de um outro tipo de sociedade:
as sociedades modernas.



170

História e Geografia Ensino Fundamental

3

Desenvolvendo competências

Considerando a formação da sociedade a partir da organização do poder político, vamos
sugerir uma atividade que reflita e procure solucionar os problemas que vêm a seguir:

Considerando o Artigo 1o da Constituição brasileira e o quadro de D. Pedro II, qual das duas
situações ocorre numa sociedade moderna? E qual ocorre numa sociedade tradicional?

Qual é a fonte do poder do rei? E numa sociedade moderna, qual é a fonte do poder dos

dirigentes políticos?

Comente as situações abaixo, considerando o que você entendeu por democracia

representativa.

• Votar num candidato em troca de uma bola de futebol significa dizer que quem faz isso
está abrindo mão de sua função política.

• Se procurarmos saber o que o político eleito fará no seu cargo, se não aceitarmos dar nosso
voto em troca de favores, e somente após decidirmos se vamos votar nele ou não, estamos,
nesse caso, exercendo melhor nossa função política. Como conseguir informar-se melhor?

Leia o texto a seguir:

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), D. Jayme Henrique Chemello, 69,
fez um apelo ontem por um voto consciente...‘Eu peço um voto consciente, que o eleitor não brinque

porque depois vai pagar quatro anos, vai amargar’... ‘A única coisa que já fizemos foi entrar em

contato com o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de não permitir a corrupção eleitoral, para que

não se vendam votos’... ‘Há quem pense: Não vou ganhar nada, um saquinho de leite já é alguma

coisa. Quando a gente está na fome mesmo, não dá para pensar muito. Orientamos as pessoas para

que conheçam os candidatos e os partidos...’

FARAH, Paulo Daniel. Povo será enganado de novo, diz CNBB. Folha de S. Paulo, São Paulo, p.A11. 20 abr. 2002.

Escolha a alternativa que está errada:

a) O Bispo da CNBB está alertando os eleitores para que eles não caiam numa situação de
clientelismo político.

b) D. Jayme H. Chemello está dizendo que não vender o voto é dar um voto consciente.

c) O Bispo está dizendo que dar o voto em troca de um saquinho de leite é a melhor coisa que
um eleitor pode fazer, quando está com fome.

d) O líder religioso está dizendo que não dar um voto consciente, e vender o voto, é algo que
depois vai trazer prejuízos ao eleitor e à sociedade.

e) Pode-se deduzir que a opinião do Bispo é a de que combater o clientelismo político é algo
que o eleitor tem que fazer.

É lógico que o Bispo não está defendendo o que está na resposta (c). Ao contrário, o texto do
Bispo Chemello é um alerta contra os males do clientelismo político. É um apelo para que o
eleitor, quando votar, não tenha como referência apenas sua necessidade imediata e que pense
no futuro, que pense na política como algo que está construindo o país e que deve ser feito
em benefício da população como um todo. Por isso, ele não está de acordo que se venda um
voto por um saquinho de leite. Por isso, ele pede que as autoridades tomem providências para
que as pessoas em condições de fragilidade (em situação de miséria, por exemplo) não sejam
assediadas por políticos que praticam a corrupção política na forma de clientelismo político.
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O ESTADO: CONSOLIDAÇÃO DAS
FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DAS
SOCIEDADES
Na maioria das sociedades atuais, está mais ou
menos estabelecido que, diante de problemas
como as dificuldades econômicas da população, o
desemprego, a criminalidade, a falta de água, a
falta de escola etc., devemos cobrar providências
do Estado ou, dito de uma maneira mais popular,
do governo.

O que é o governo? Como ele se constitui e quais
são suas obrigações? Por que podemos e devemos
cobrar de um governo que solucione problemas
como os que foram mencionados?

Agora já sabemos que, no mundo atual, a maioria
das sociedades procura se organizar com base na
democracia representativa. Isso quer dizer que elas
procuram se constituir como sociedades modernas.
Porém, ter democracia representativa é apenas uma
das características de uma sociedade moderna. Para
entender quais são os elementos que organizam
sociedades desse tipo, é preciso conhecer alguns
aspectos da história dessas sociedades.

Como já vimos, as sociedades européias se
organizavam com base na monarquia. Você sabe
por que elas foram abandonando essa forma de
poder e foram assumindo a democracia
representativa? E por que, no Brasil, isso
aconteceu também? É necessário saber que
mudanças na vida política das sociedades
costumam se dar no interior de um conjunto de
mudanças de outros elementos que compõem as
sociedades. Nas sociedades européias, as
transformações que ocorreram não dizem respeito
apenas à mudança de monarquia para democracia
representativa. Na verdade, o que ocorreu foi um
conjunto de transformações ligadas entre si. Essas
transformações vêm ocorrendo na Europa desde o

século XV. A própria colonização do Brasil é um
produto dessas transformações.

Anteriormente às transformações, as sociedades
européias eram sociedades de poucas variedades
de atividades econômicas (praticamente só
agricultura) e com a maioria de suas populações
morando no campo. A ampliação nas relações
comerciais, o desenvolvimento da indústria, a
migração das pessoas para as cidades e o
surgimento de classes sociais que antes não
existiam, como os donos de empresas industriais e
os trabalhadores assalariados, provocaram
importantes mudanças. Os novos interesses
econômicos e os das novas classes acabaram assim
por se chocar com os interesses ligados à
monarquia, por exemplo. Foi neste contexto – ao
longo dos séculos XVII e XVIII – que ocorreram
mudanças políticas na Europa. As monarquias
foram perdendo poder, e esse poder foi sendo
lentamente transferido a grupos e classes sociais
que estavam lutando para fazer valer seus
interesses. Este foi o caso, por exemplo, da França,
onde, por meio de uma revolução popular, foi
implantada uma democracia representativa.

É preciso notar que essas transformações
políticas (da monarquia para a democracia
representativa) foram desiguais, em vários
aspectos, nos diversos países europeus. Os ritmos
das mudanças foram distintos, os choques de
interesses entre novas classes e a monarquia
tradicional provocaram conflitos de graus
diferentes, o tempo dessas mudanças variou.
Houve mesmo situações nas quais a monarquia
sobreviveu e passou a conviver com formas de
democracia representativa – caso da Inglaterra,

governo
a idéia de Estado é mais abrangente que a de governo.
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por exemplo. E houve outras, nas quais a própria
monarquia foi a principal impulsionadora das
mudanças socioeconômicas.

Mas, tendo em conta uma escala de tempo mais
larga, o que se constata é que, de um modo geral,
o poder tradicional das monarquias desapareceu.
Isso porque as sociedades sofreram tantas
transformações que o poder político não pode mais
continuar baseado na preservação de tradições.

Foi no interior desse processo que começou a se
estruturar o Estado moderno, com uma máquina
administrativa e política, organizada em vários
níveis de atuação, que se equipará com um
conjunto cada vez maior de instituições
especializadas. Desse modo, sua presença na vida
das sociedades se ampliará enormemente.

4

Desenvolvendo competências

Vamos propor uma atividade na qual vocês devem procurar responder os problemas que
serão colocados.

Vamos caracterizar o que eram as sociedades européias do século XV e o que são as
sociedades modernas atuais. Você deve ler atentamente as afirmações e separá-las em dois
grupos: grupo 1 – sociedades do século XV; grupo 2 – sociedades modernas atuais.

(   ) Poder fixo e nas mãos de uma família real (monarquia).
(   ) Estado de grande envergadura, funções especializadas e atuação intensa na vida social e

econômica.
(   ) Atividades econômicas com base na indústria, que emprega um número elevado de

empregados em regime de assalariamento.
(   ) Sucessão política do líder do poder político somente após a sua morte, pelo seu filho

mais velho.
(   ) Regime de democracia representativa com mudança de poder político constante, a cada

período eleitoral.
(   ) Estado reduzido, sem grandes responsabilidades de atuação, sem a obrigação de construir

obras, desenvolver serviços etc.
(   ) Atividades econômicas pouco diversificadas, quase que inteiramente baseadas em

atividades agrárias.
(   ) Maioria da população vivendo no campo; cidades pouco habitadas e pouca importância

econômica.
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COMO SE ORGANIZA
O ESTADO BRASILEIRO
Imagine agora que você está diante do
seguinte problema:

• Período de eleição. O assunto principal dos
candidatos em suas propagandas é a questão do
aumento da criminalidade no Brasil.

• O candidato A disputa uma vaga de deputado
estadual e defende que, para diminuir a
criminalidade no Brasil, é preciso mudar a lei e
instalar a pena de morte no país. Defende
também policiais que são acusados de violentos
e de não respeitarem os direitos humanos,
dizendo que bandido deve realmente morrer,
que a população não deve sustentar bandido
irrecuperável na cadeia.

• O candidato B a deputado federal diz que, para
diminuir a criminalidade, deve-se, antes,
combater suas causas, que elas são causas
sociais ligadas à questão da pobreza e à falta de
educação. Diz ser contra a pena de morte, que
já votou contra por ocasião da promulgação da
Constituição de 1988.

Você está diante de duas posições contrárias a
respeito do mesmo problema. Vale a pena
examinar as duas opiniões, porque elas vão nos
ajudar a entender a estrutura do Estado brasileiro.
Vão nos ajudar, também, a entender melhor qual
nosso papel diante de um assunto tão grave.

Antes de definirmos se concordamos com o
candidato A ou com o candidato B, é
recomendável fazer algumas análises preliminares
das duas posições. Nesse caso, o que significa
analisar? É examinar parte por parte de cada
argumento. Depois de feita a análise, é que se
volta a pensar no todo.

Vamos separar primeiro o que deve ser analisado:
1) o que é o cargo político de deputado; 2) o que
significa se candidatar a deputado federal ou a
deputado estadual; 3) por que motivos os
policiais que são extremamente violentos em suas
ações estão violando os direitos humanos.

A análise desses três pontos nos dará uma visão
do funcionamento do Estado brasileiro. Vamos ao
primeiro. Os representantes eleitos, a quem damos
nosso poder, vão exercer esse poder em que

lugar? Nas instituições que formam o Estado
brasileiro. Agora você deve estar se perguntando:
o que são instituições e como se organizam essas
instituições?

Certamente, na cidade em que você mora, há um
prefeito ou uma prefeita. Esse prefeito foi eleito.
Ele tem um poder que emanou do povo. Durante
o mandato, a cidade sofre com uma epidemia de
dengue. O que a prefeitura pode fazer? Será que
todas as prefeituras possuem Secretaria de Saúde?
Admitamos que sua cidade não tenha. Diante da
epidemia, funda-se, então, uma Secretaria de
Saúde. Isso significa que:

1) a prefeitura tem agora uma nova instituição –
a Secretaria da Saúde; 2) agora pode praticar
ações regulares que formam uma política
de saúde.

São instituições do Estado: secretarias diversas,
como de transportes, de educação, de segurança;
delegacias, escolas e universidades públicas;
outros órgãos, como Assembléia Legislativa,
Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional,
fóruns, tribunais de justiça etc. Para saber quais
são todas as instituições do Estado, como se
organizam, como funcionam, que serviços devem
prestar à sociedade e quem terá o poder de
comandá-las, é preciso conhecer a lógica de
organização do Estado.

Qual a diferença entre um deputado e um
prefeito? Entre um governador e um vereador?
Entre o presidente da República e um Senador?
Você sabe que existem muitos deputados num
Estado, mas só há um governador? Como
diferenciar esses cargos políticos? Dois aspectos
são fundamentais para se saber a lógica de um
Estado moderno:

• O poder será dividido no Estado em três esferas:
executivo, legislativo e judiciário. Vejam como
é o Artigo da Constituição brasileira que
estabelece esse princípio: “São Poderes da
União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. (Título
1 – Dos Princípios Fundamentais - Art. 2º da
Constituição Federal de 1988);

direitos humanos
É comum a acusação de desrespeito aos direitos humanos

feita contra policiais, visto a enorme quantidade
documentada de mortos em diligências policiais.
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• O poder do Estado será exercido junto a toda
população brasileira que está distribuída num
vasto território em três níveis geográficos:
Federal (nacional), Estados (regional) e
Municípios (local). Observem o Artigo da
Constituição brasileira que estabelece esse
princípio: “A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado democrático de direito...” (Título 1
– Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º da
Constituição Federal de 1988);

Esses dois aspectos-chave estão no Título I da
Constituição brasileira “Dos Princípios
Fundamentais”. São, na verdade, desdobramentos
do princípio da democracia. São partes dos
alicerces do país. Sendo assim, podemos tirar
duas conclusões:

• Nada do que está escrito nos outros títulos e
Artigos da Constituição brasileira pode
contrariar esses Princípios Fundamentais.

• E nada do que ocorre em nossas vidas pode
entrar em desacordo com esses Princípios
Fundamentais.

Por que o Estado moderno brasileiro possui tantas
subdivisões? O que isso tem a ver com o princípio
da democracia representativa? Você já pensou
nisso? Você já ouviu alguém dizer que essas
subdivisões só servem para aumentar o número de
políticos que vão enriquecer no exercício do
poder? Mas será mesmo? Você não acha que numa
sociedade tão populosa, distribuída num território
imenso, com tanta diversidade de interesses e com
tantas necessidades e carências como a nossa, o

Estado deve ser muito bem organizado e presente
em todas as situações e regiões?

Para se exercer o poder numa sociedade qualquer,
é preciso: 1) que existam regras e leis; 2) que se
promovam políticas e ações para organizar e
estimular a economia, promover a saúde, difundir
a educação e a cultura, equipar as cidades e o
espaço de um modo geral de infra-estrutura
(estradas, portos, rede de água e energia,
telecomunicações etc.); 3) que todos os conflitos e
as quebras de lei sejam julgados para que as
regras sociais sejam mantidas.

Se pegássemos, do parágrafo anterior, os números
referentes ao exercício do poder, que palavras você
atribuiria a cada um deles, dentre essas três que se
seguem? executivo (aquele que executa políticas e
ações); legislativo (o que legisla, quer dizer cria
leis); judiciário (o que julga, garante a justiça).

Quando, em sua cidade, após uma tempestade,
constata-se que houve uma enchente que destruiu
4 casas e derrubou uma ponte, não é normal
esperar que o governo faça alguma coisa? Mas
que governo? O presidente da República? O
governador do Estado ou o prefeito? E se o país
sofrer uma invasão por parte de um exército
estrangeiro numa parte da Amazônia? Devemos
igualmente esperar que o governo faça alguma
coisa? Mas que governo? O prefeito de nossa
cidade ou o presidente da República?

Ao responder às questões acima, você verá que
realmente é preciso que o Estado moderno se
organize em níveis geográficos de atuação. Dito
de outra maneira: as escalas de atuação são de
vários níveis. A escala maior de poder é a
Nacional, a escala intermediária é a Regional e a
escala menor é a Local. Você está de acordo que o
prefeito é poder local e o presidente é poder
nacional?
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Que tal você experimentar um exame detalhado do Estado moderno brasileiro? Mas, antes,
você deve tomar dois cuidados para evitar confusões:

• No Brasil, a escala de poder intermediário, que é a regional, é chamada oficialmente de
estado. Por exemplo: estado do Amazonas e estado de Santa Catarina. Atenção: esse uso não
deve ser confundido com o uso da palavra “Estado”, que é aquilo que designa o conjunto de
instituições que a sociedade constrói para organizar suas vidas numa sociedade moderna.
Nesse último sentido, o estado como nome da escala de poder regional é apenas uma das
instituições do Estado nacional;

• Aquilo que chamamos de governo não é o Estado brasileiro inteiro. Trata-se apenas do
poder executivo (o presidente, o governo do estado e o prefeito). Às vezes confundimos o
Estado inteiro com o governo, porque é o poder executivo o responsável por ações diretas
que afetam imediatamente nossas vidas. Mas o estado tem outros poderes que não são
governo, mas são igualmente importantes para as sociedades.

Considerando esses cuidados, procure agora resolver os problemas que serão apresentados:

• Abaixo, você vê um mapa de Divisão Política do Brasil. A escala de poder nacional é
representada pelo mapa inteiro e pela capital federal, que está assinalada com a sigla DF.
A escala de poder local está representada apenas por um ponto em cada estado. Examine o
mapa com atenção e liste todos os estados (escala de poder regional) tentando dar seus
nomes (no mapa encontram-se apenas as siglas). Faça, por fim, uma contabilidade de
quantos estados temos no Estado nacional.

5

Desenvolvendo competências

Adaptado de BRASIL: político. In:
SIMIELLI, Maria Elena Ramos.
Geoatlas. 31.  ed. ampl. atual. São
Paulo: Ática, 2002. p.79.
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Considerando os três poderes (legislativo, executivo e judiciário) e os níveis de organização do
Estado (nacional, regional e local), examine os cargos listados abaixo e diga a que poder

pertence cada um deles e em que nível geográfico de organização do poder ele atua.

- Senador

- Prefeito

- Juiz do Supremo Tribunal

- Desembargador da Vara Criminal do Paraná

- Deputado Federal

- Vereador

- Governador

- Deputado Estadual

• A seguir, procure explicar quais são as funções de cada um dos cargos mencionados. Por
fim, de todos os cargos apresentados, quais os que são ocupados por pessoas eleitas (nossos
representantes) e quais não são? Você sabe dizer por que alguns dos cargos da lista não são
preenchidos por eleição?

VOLTANDO À QUESTÃO
DA PENA DE MORTE
Você se lembra do candidato A e do candidato B
e de suas posições sobre o combate à
criminalidade? Lembra que o candidato A
defende a pena de morte? Leia, a seguir, o Artigo
5º da Constituição brasileira do título “Dos
princípios fundamentais”:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e
à propriedade...

A pena de morte não contraria a “inviolabilidade
do direito à vida”? Mesmo uma pessoa que foi
condenada por ser criminosa tem direito à vida,
isso porque esse Artigo da Constituição diz que
“todos são iguais perante a lei”. O que isso quer
dizer? Não está claro que, para instituir a pena de
morte no Brasil, é preciso mudar esse Artigo da
Constituição? E quem pode mudar?

Vamos ler o Artigo 25 da Constituição:

Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

Esse Artigo refere-se à escala de poder regional, o
estado. E o que está dito nesse Artigo? Que cada
estado deve ter constituição própria, mas essa não
pode ferir os princípios da Constituição federal
(da escala de poder nacional). A inviolabilidade
do direito à vida é um dos princípios
fundamentais da Constituição federal. Logo, a
pena de morte não pode ser instituída num
estado. Para isso, seria preciso, antes, mudar a
Constituição federal. Essa conclusão lhe parece
correta?

Agora que você sabe o que é um Deputado
estadual, você acha que o Candidato A, que
defende a pena de morte, está se candidatando
para o cargo correto? Ele não teria que se
candidatar a Deputado Federal, já que é nessa
escala de poder legislativo que se decide sobre
mudanças na Constituição? O que, então, esse
candidato está querendo? Não é estranha sua
posição? Não é estranho ele defender a pena de
morte num nível de poder em que nada disso
pode ser feito e, ao mesmo tempo, defender a
ação violenta da polícia?
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O que você acha da afirmação favorável à
eliminação de “bandidos” pela polícia como, por
exemplo, ocorreu no caso da Casa de Detenção do
Carandiru, em São Paulo, onde 111 presidiários
foram assassinados. Muitos deputados estaduais de
São Paulo defenderam essa ação como defendem
outras semelhantes da polícia daquele Estado.

Fiquemos com o caso de mortes de pessoas nas
ruas em confrontos com a polícia. O que importa
aqui não é se a morte foi necessária: por legítima
defesa do policial, ou por legítima defesa de uma
vítima, de um refém. E sim que, seja em que
circunstância for, a morte na ação policial é
sempre defendida por certos personagens da vida
política e da imprensa.

Para pensar sobre isso, veja mais um trecho da
Constituição brasileira, ainda do seu Artigo 5º,
Parágrafo XXXVIII, é reconhecida a instituição do
júri... assegurados: a) a plenitude de defesa...

Há, ainda, um outro parágrafo (XXXIX), do
Artigo 5

o
que vale a pena ser discutido: não há

crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia comunicação legal.

Uma pessoa acusada de ter cometido um crime
será encaminhada para o poder judiciário e lá
deverá ter pleno direito de defesa. Uma pessoa só

será considerada criminosa se houver lei que diga
que aquilo que ela fez é crime e depois de julgada
oficialmente.

Concluindo essa trajetória da qual você participou,
buscando compreender como se formam e como
funcionam as instituições políticas de uma
sociedade moderna, que tal uma questão final?
quando um policial – com apoio de pessoas
poderosas, muitas vezes eleitas – resolve executar
um suposto criminoso nas ruas, o que acabou de
acontecer? Não aconteceu um desmoronamento
total dos princípios (dos alicerces) sobre os quais
nossa sociedade deve se construir? Vejamos: ele
julgou a pessoa e decidiu que ela era criminosa –
quer dizer, cumpriu o papel do poder judiciário; ele
decidiu aplicar a pena de morte – uma lei que não
existe, que ele acabou de fazer, quer dizer, ele virou
também o poder legislativo. E como membro do
poder executivo que ele é, agiu contra todas as leis
existentes. Então para que democracia
representativa, se um policial pode concentrar tanto
poder? Esse poder que ele está usando emanou do
povo? Contra quem esse poder ilegal será usado?
Contra que segmentos da sociedade? Para quem
serão reservados os procedimentos legais e contra
quem serão usados esses poderes não democráticos
e ilegais?
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar os processos de formação das instituições sociais e políticas que regulamentam a sociedade
e o espaço geográfico brasileiro.

• Estabelecer relações entre os processos de formação das instituições sociais e políticas.

• Compreender o significado histórico das instituições sociais considerando as relações de poder, a
partir de situação dada.

• Discutir situações em que os direitos dos cidadãos foram conquistados, mas não usufruídos por todos
os segmentos sociais.

• Comparar propostas e ações das instituições sociais e políticas, no enfrentamento de problemas de
ordem econômico-social.
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