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LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO GERAL (LABFORM) - 11º CICLO DE ATIVIDADES 

 

3º SÉRIE  

 

 

 

OBS.: Realize apenas as atividades, aqui presentes, solicitadas pelos(as) professores(as) da sua 

habilitação. 

 

 

 

Disciplinas: Biologia e Sociologia 

 

Professor(a): Danielle Cerri e Marcello Coutinho 

 

Orientações:  

 

Olá queridxs, estudantes! Esperamos que estejam bem e com saúde! 

 

Nesse ciclo faremos uma atividade conjunta entre as disciplinas de Biologia e 

Sociologia, no intuito de abordar a questão ambiental atrelada as perspectivas sociais pensando 

a lógica de um outro modelo de desenvolvimento, possível, que seja mais respeitoso com o ser 

humano e o meio ambiente. Essa temática permeia um diálogo com valores filosóficos 

advindos dos povos originários e africanos. Dessa forma, identificamos a interação dos 

conhecimentos das duas disciplinas envolvidas e por isso nos unimos para dialogar um pouco 

sobre tais saberes com vocês. 

O debate ambiental, há algum tempo, tem sido discutido na dimensão socioambiental 

por conta da relação estreita entre o meio ambiente e as questões que permeiam o ser humano 

na sua complexidade de organização política e social. 

Nesse contexto, a jornalista Amélia Gonzalez do portal de notícias G1 aborda essa 

temática na matéria ‘Bem Viver’, o conceito que imagina outros mundos possíveis, já se espalha pelas 

nações” fazendo uma reflexão a partir do livro “O Bem Viver”, de Alberto Acosta. A jornalista 

aponta que “Acosta liga pontos que, na visão de muitos autores citados por ele, colaboraram 

para que a situação chegasse à tremenda desigualdade social, à tremenda devastação ambiental, 

à crise econômica e política que vemos hoje no mundo inteiro. E que pavimentaram o caminho 

que vai da euforia pelo desenvolvimento – fenômeno que começou depois do fim da II Guerra 

-  para o desencanto pelo mesmo desenvolvimento, que tem alcançado os dias atuais. O 

desenvolvimento, na visão do conceito “Bem Viver”, ocidentalizou a vida no planeta. A 

difusão de padrões de consumo já inconcebíveis; as máquinas nos transformando em simples 

ferramentas, quando a relação deveria ser inversa; a eterna superioridade dos colonizadores, 

que se sentem legitimados a desqualificar conhecimentos de povos tradicionais. São questões 

pensadas no livro. O “Bem Viver” chama atenção para algumas armadilhas, como o 

“mercantilismo ambiental exacerbado há várias décadas e que não contribuiu para melhorar a 

situação”.  

 

           Continua dizendo que “A base do pensamento do “Bem Viver” é indígena.  Entre as 

muitas contribuições sobre o tema aceito pelos organizadores do pensamento, há reflexões da 

comunidade Sarayaku, na província de Pastaza, Equador, onde se elaborou um “plano de vida” 

http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/bem-viver-o-conceito-que-imagina-outros-mundos-possiveis-ja-se-espalha-pelas-nacoes.html
http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/bem-viver-o-conceito-que-imagina-outros-mundos-possiveis-ja-se-espalha-pelas-nacoes.html
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que sintetiza princípios fundamentais do “Bem Viver”. Coloca em pauta a descrição de 

algumas das principais propostas do “Bem Viver”. 

 

1) Não é mais uma ideia de desenvolvimento alternativo dentro de uma longa lista de opções:  

apresenta-se como uma alternativa a todas elas e se fundamenta na construção de um estado 

plurinacional e eminentemente participativo. A tarefa, complexa, é aprender desaprendendo, 

aprender e reaprender ao mesmo tempo. 

 

2) O convite é para se ter clareza, antes de mais nada, sobre o que são os horizontes de um 

estado plurinacional. Com isso, propõe-se construir uma nova história, uma nova democracia, 

pensada e sentida a partir do respeito aos povos originários, à diversidade, à natureza. 

 

3) Como se propõe a ser uma alternativa ao desenvolvimento, o “Bem Viver” exige outra 

economia, sustentada nos princípios de solidariedade e reciprocidade, responsabilidade, 

integralidade. O objetivo é construir um sistema econômico sobre bases comunitárias, 

orientadas por princípios diferentes dos que propagam o capitalismo ou o socialismo. Será 

preciso uma grande transformação, não apenas nos aparatos produtivos, mas nos padrões de 

consumo, obtendo melhores resultados em termos de qualidade de vida. Uma lógica econômica 

que não se baseie na ampliação permanente do consumo em função da acumulação do capital. 

Há que desmontar tanto a economia do crescimento como a sociedade do crescimento. Não é 

só o decrescimento, ele tem de vir acompanhado de mudanças da economia. 

 

4) Essa nova economia deve permitir a satisfação das necessidades atuais sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras, em condições que assegurem relações cada vez mais 

harmoniosas do ser humano consigo mesmo, dos seres humanos com seus congêneres e com a 

natureza. Nesse sentido, o conceito do “Bem Viver” se aproxima daquele registrado no 

relatório “Nosso Futuro Comum”: satisfazer as necessidades básicas de todos e estender a 

todos a oportunidade de satisfazer suas aspirações para uma vida melhor. 

 

5) Os padrões de consumo no “Bem Viver” devem olhar para um prazo longo de 

sustentabilidade. Os valores vão encorajar padrões de consumo dentro dos limites ecológicos 

possíveis e aos quais todos possam aspirar. 

 

6)  A descentralização assume papel preponderante. Para construir, por exemplo, a soberania 

alimentar a partir do mundo camponês, com a participação de consumidores e consumidoras. 

Aqui emergem com força muitas propostas que querem recuperar a produção local com o 

consumo dos produtos localmente, chamadas “iniciativa zero quilômetro”. O fundamento 

básico  é o desenvolvimento das forças produtivas locais, controle da acumulação e 

centramento dos padrões de consumo. 

 

7) Tudo deve ser acompanhado de um processo político de participação plena, de tal maneira 

que se construam contrapoderes com crescentes níveis de influência no âmbito local. 

 

8) A ideia não é fomentar uma “burguesia nacional”  e voltar ao modelo de substituição de 

importações. Mercado interno, aqui, significa mercado de massas e, sobretudo, mercados 

comunitários onde predominará o “viver com o nosso e para os nossos”, vinculando campo e 

cidade, rural e urbano. Poderá  ser avaliado, a partir desse modelo, como participar da 

economia mundial. 
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9) As necessidades humanas fundamentais podem ser atendidas desde o início e durante todo o 

processo de construção do “Bem Viver”. Sua realização não seria, então, a meta mas o motor 

do processo. 

 

10) Pessoas e comunidades podem viver a construção do “Bem Viver” num processo 

autodependente e participativo. O “Bem viver” se converte em um bem público, com um 

grande poder integrador, tanto intelectual como político. Fortalece processos de assembleias 

em espaços comunitários. Repensa profundamente os partidos e organizações políticas 

tradicionais. 

 

11) O conceito fundamental é: crescimento permanente é impossível. O Lema é “melhor com 

menos”. Preferível crescer pouco, mas crescer bem, a crescer muito, porém mal. Tem que 

haver consenso e participação popular. 

 

12) O trabalho é um direito e um dever em uma sociedade que busca o “Bem Viver”. Tem-se 

que pensar em um processo de redução do tempo de trabalho e redistribuição do emprego. Mas 

outro fetiche a ser atacado é o mercado: subordinar o estado ao mercado significa subordinar a 

sociedade às relações mercantis e ao individualismo. Busca-se, então, construir uma economia 

com mercados, no plural, a serviço da sociedade. O comércio deve se orientar e se regular a 

partir da lógica social e ambiental, não da lógica da acumulação do capital. 

 

13) No “Bem Viver” os seres humanos são vistos como uma promessa, não uma ameaça. Não 

há que se esperar que o mundo se transforme para se avançar no campo da migração. Há que 

agir para provocar essa mudança no mundo. 

 

14) Surge com força o tema dos bens comuns. Podem ser sistemas naturais ou sociais, 

palpáveis ou intangíveis, distintos entre si, mas comuns , pois foram herdados ou construídos 

coletivamente. É indispensável proteger as condições existentes para dispor dos bens comuns 

de forma direta, imediata e sem mediações mercantis. Tem que evitar a privatização dos bens 

comuns. O que se busca é uma convivência sem miséria, sem discriminação, com um mínimo 

de coisas necessárias. O que se deve combater é a excessiva concentração de riqueza, não a 

pobreza. 

 

15) Não há que desenvolver a pessoas, é a pessoa que deve se desenvolver. Para tanto, 

qualquer pessoa tem que ter as mesmas possibilidades de escolha, ainda que não tenha os 

mesmos meios.  
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Fonte: extraído do site: https://almapreta.com/editorias/realidade/o-bem-viver-e-o-caminho-para-salvar-o-planeta 

No Comunicast sobre a “agroecologia e o bem viver” abordamos de forma, bem interessante e 

didática,  as relações que abarcam esses dois conceitos de forma clara e objetiva, no que tange 

a dinâmica socioambiental. Segue abaixo, o link para ouvirem o podcast e desenvolverem a 

seguinte proposta de atividade: 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/podcast/comunicast-a-agroecologia-semeando-o-bem-viver 

 

1 – Elaborar um mapa mental que tenha o meio ambiente como tema central dialogando com a 

temática apresentada pelo texto, a charge e o podcast. 

 

Para saber mais: 

 

Livro “O Bem viver” de Alberto Acosta – disponível no site: https://rosalux.org.br/wp-

content/uploads/2017/06/Bemviver.pdf 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/podcast/comunicast-a-agroecologia-semeando-o-bem-viver
https://rosalux.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Bemviver.pdf
https://rosalux.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Bemviver.pdf
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Matéria do portal G1 sobre as relações entre o meio ambiente e o Bem viver: 

http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/bem-viver-o-conceito-que-imagina-

outros-mundos-possiveis-ja-se-espalha-pelas-nacoes.html 

 

Matéria sobre Bem viver e a relação com o meio ambiente, saúde e os povos tradicionais: 

https://almapreta.com/editorias/realidade/o-bem-viver-e-o-caminho-para-salvar-o-planeta 

 

 
 

 

Disciplina: Educação Artística 

 

Professor(xs): Cynthia Dias, Helena Vieira, Jeanine Bogaerts, Marco Antonio Santos, Verônica 

Soares 

 

Orientações:  

 

Olá! 

 

Neste ciclo, continuamos a pensar em grupos sociais que estão vivenciando desafios, 

especialmente os povos indígenas brasileiros, suas produções culturais e como continuam 

sendo ameaçados de diferentes formas. Essas reflexões vão nos ajudar nos próximos projetos 

que pretendemos desenvolver com vocês, em breve. 

 

Trazemos agora mais um vídeo, acerca do ritualindígena Kuarup, especialmente referenciando 

o líder indígena Aritana Yawalapiti, que faleceu por complicações frente à Covid-19.Aritana 

era cacique de seu povo desde os 19 anos e atuou na defesa da criação do Parque Indígena do 

Xingu na década de 1960. 

 

Você pode assistir ao vídeo no link abaixo ou na conta do Instagram do @artes_poli: 

https://vimeo.com/445728371 

 

Você vai ver que o vídeo não foca apenas no luto pela perda do líder, pois o ritual Kuarup 

carrega outros sentidos. A partir do vídeo, propomos algumas questões para provocar a pensar: 

 

● Como essevídeo te afetou? 

● Que reflexões trouxe? 

 

Pedimos que você: 

 

http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/bem-viver-o-conceito-que-imagina-outros-mundos-possiveis-ja-se-espalha-pelas-nacoes.html
http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/bem-viver-o-conceito-que-imagina-outros-mundos-possiveis-ja-se-espalha-pelas-nacoes.html
https://almapreta.com/editorias/realidade/o-bem-viver-e-o-caminho-para-salvar-o-planeta
https://vimeo.com/445728371
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1 –Veja o vídeo sobre o Kuarup por Aritana e reflita sobre as questões acima; 

2 – Compartilhe conosco suas reflexões, a partir das questões acima. Pode ser como você 

quiser, em forma de texto, poesia, desenho, fotografia, vídeo ou uma combinação destes. Envie 

para o email artespoli2020@gmail.com. 

3– Busque mais uma referência de produção artística/cultural de povos indígenas e envie para 

o email artespoli2020@gmail.com para contribuir com nossa "biblioteca" compartilhada. 

Ainda não viu nossa “biblioteca”? Visite o @artes_poli no Instagram! 

 

Se quiser conhecer mais sobre a questão dos rituais funerários indígenas e os desafios durante a 

pandemia, visite esse link complementar: https://amazoniareal.com.br/em-tempos-de-

pandemia-rituais-funerarios-como-o-kuarup-requerem-dialogo/ 

 

Equipe de Artes 

Cynthia Dias, Helena Vieira, Jeanine Bogaerts, Marco Antônio e Verônica Soares. 

 

Disciplina: Educação Física 

 

Professor(a): Elaine Vieira 

 

Orientações:  

 

Respiração – Ação - Relaxamento  

 

POSIÇÃO DE PÉ – de olhos abertos 

1- Inspirar em 4 tempos e expirar em 4 tempos – repetir 5x 

2- Alongar os braços acima da cabeça entrelaçando os dedos das mãos – repetir 10x 

3- Alongar os braços atrás do corpo entrelaçando os dedos das mãos e elevando-as 

ligeiramente – repetir 10x 

 

POSIÇÃO DE PÉ – de olhos fechados 

1- Inspirar em 4 tempos e expirar em 4 tempos – repetir 5x 

2- Inspirar elevando os braços acima da cabeça e ficando na ponta dos pés e expirar 

descendo os braços e os pés, esvaziar os pulmões e diafragma – repetir 5x 

 

POSIÇÃO DE PÉ – de olhos abertos, mãos na cintura (se não estiver se equilibrando tente 

apoiar-se com uma das mãos mantendo a outra na cintura). 

1- Elevar e abaixar a perna direita à frente em sequência moderada por 30s, 45s, 60s 

(quantas vezes você consiga repetir) 

 

2- Elevar e abaixar a perna esquerda à frente em sequência moderada por 30s, 45s, 60s 

(quantas vezes você consiga repetir) 

mailto:artespoli2020@gmail.com
mailto:artespoli2020@gmail.com
https://amazoniareal.com.br/em-tempos-de-pandemia-rituais-funerarios-como-o-kuarup-requerem-dialogo/
https://amazoniareal.com.br/em-tempos-de-pandemia-rituais-funerarios-como-o-kuarup-requerem-dialogo/
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3- Elevar e abaixar a perna direita atrás em sequência moderada por 30s, 45s, 60s (quantas 

vezes você consiga repetir) 

4- Elevar e abaixar a perna esquerda atrás em sequência moderada por 30s, 45s, 60s 

(quantas vezes você consiga repetir) 

 

5- Flexionar o tronco à frente e depois a coluna aproximando o abdome das coxas ao 

máximo possível (contar 5x) E subir desenrolando a coluna, subindo vértebra sobre 

vértebra, a cabeça é a última a subir. Repetir 5x. 

POSIÇÃO DE JOELHOS 

1- Dobrar-se sobre as coxas mantendo os braços para trás ao lado do corpo, sentando-se 

sobre os calcanhares. Respirando lentamente contar 10x. 

2- Executar o movimento “perdigueiro”: Em quatro apoios estender o braço direito à 

frente e a perna esquerda atrás e trazer perna e braço para o centro do corpo tocando o 

cotovelo D e o joelho E, estendê-los sucessivamente. Repetir 8x 

Executar o movimento “perdigueiro”: Em quatro apoios estender o braço esquerdo à frente e a 

perna direita atrás e trazer perna e braço para o centro do corpo tocando o cotovelo E e o joelho 

D, estendê-los sucessivamente. Repetir 8x  

 

POSIÇÃO SENTADO - de olhos fechados 

1- Com as pernas cruzadas à frente, as mãos sobre os joelhos e os cotovelos relaxados 

Executar a respiração relaxante repetindo 3x a sequência. 

4 tempos – inspira 

4 tempos – retém 

4 tempos – expira 

4 tempos – retém 

 

2- Deitar estendendo o corpo todo e relaxe soltando cada parte do seu corpo sobre o 

chão.  

POSIÇÃO SENTADO 

 

1- Sentados com o bastão apoiado pelas extremidades em cima das coxas: 

a) Elevar o bastão acima da cabeça mantendo a coluna ereta, flexionar os dois cotovelos 

mantendo o bastão nas costas. Manter 3s repetir 10x 

b) Elevar o bastão acima da cabeça mantendo a coluna ereta, flexionar a coluna 

partindo da articulação tronco/coxas e ir flexionando a coluna aos poucos até o bastão 

tocar os pés e/ou o chão a sua frente. Voltar desenrolando a coluna vértebra por 

vértebra até sentar. Manter 3s repetir 10x 

c) Elevar o bastão acima da cabeça mantendo a coluna ereta e as pernas afastadas, 

flexionar a coluna partindo da articulação tronco/coxas e ir flexionando a coluna aos 

poucos na direção da perna direita até o bastão tocar os pés. Manter 3s repetir 10x 

Voltar desenrolando a coluna vértebra por vértebra até sentar. 
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d) Elevar o bastão acima da cabeça mantendo a coluna ereta e as pernas afastadas, 

flexionar a coluna partindo da articulação tronco/coxas e ir flexionando a coluna aos 

poucos na direção da perna esquerda até o bastão tocar os pés. Voltar desenrolando a 

coluna vértebra por vértebra até sentar. Manter 3s repetir 10x 

e) Elevar o bastão acima da cabeça mantendo a coluna ereta, flexionar a coluna 

partindo da articulação tronco/coxas e ir flexionando a coluna aos poucos até o bastão 

tocar o espaço entre as pernas a sua frente. Voltar desenrolando a coluna vértebra por 

vértebra até sentar. Manter 3s repetir 10x 

 

POSIÇÃO DEITADO 

2- Deitado em decúbito ventral (de barriga para baixo), segurando o bastão pelas 

extremidades, elevar ligeiramente o tronco. Manter 3s e retornar. Repetir 10x 

 

3- Deitado em decúbito dorsal (de costas para baixo), segurando o bastão pelas 

extremidades, elevar ligeiramente o tronco. Manter 3s e retornar. Repetir 10x 

 

4- Deitado em decúbito dorsal (de costas para baixo), segurando o bastão pelas 

extremidades, elevar ligeiramente o tronco e as pernas, ficando com apoio somente da 

lombar e glúteos. Manter 3s e retornar. Repetir 10x 

 

5- Deitado em decúbito dorsal (de costas para baixo) contrair 2s e relaxar 3s parte por 

parte do seu corpo começando dos pés para a cabeça. 

 

6- Fechar os olhos, colocar uma música bem suave relaxar cada pedacinho do seu 

corpo até o relaxamento total. Ficar por 10 min 

 

 

Disciplina: Educação Física 

 

Professor: Guto Ferreira 

 

Orientações:  

 

1- Manter as atividades físicas pelo menos três vezes por semana. 

2- Procure o significado da palavra “cosmovisão”, e responda: as PICs (Práticas Integrativas e 

Complementares) oferecem uma cosmovisão igual ou diferenciada da cosmovisão científica? 

 

 

 

 

Disciplina: Educação Física 

 

Professor(a): Nathália Barros 
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Orientações:  

 

Documentário: METAMORFOSE (2002) 

 

 A atividade remota de Ed.Física Desporto será o documentário “Metamorfose”. Este 

documentário foi lançado no ano de 2002, tem a duração de 17 minutos e aborda a vida de 

Roseane Ferreira dos Santos, a madrinha do atletismo paradesportivo brasileiro. A 

pernambucana Rosinha tornou-se ícone no esporte nacional ao superar a deficiência física e 

conquistar 50 medalhas de ouro ao longo da carreira e dois recordes mundiais nas 

Paraolimpíadas de 2000.  

 

O documentário recebeu as seguintes premiações: 

➢ Melhor Documentário em Curta-metragem no Festival de Varginha em 2003 

➢ Melhor Som no FAM - Florianópolis em 2002 

➢ Melhor Trilha Sonora no FAM - Florianópolis em 2002 

➢ Menção Especial do Juri no Festival de Cinema do Recife em 2002 

 

O documentário está disponível gratuitamente no canal Porta Curtas, segue o link: 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=metamorfose 

Boa atividade para todxs! 

 

 

Disciplina: Física 

 

Professor(a): Olga Dick 

 

Orientações:  

 

 

A energia é um tema muito amplo, e extremamente importante de ser estudado. Nutricionistas, 

educadores físicos, médicos, biólogos, químicos, físicos, engenheiros, entre inúmeros outros 

profissionais estudam esse tema, porém cada um com seu enfoque, com suas particularidades 

pertinentes às suas atuações profissionais. 

A energia é tema central na sociedade contemporânea. Falamos muito aqui em física na 

geração de energia, em usinas geradoras de energia. O grande problema desses termos é que 

nos leva erroneamente a entender que é possível criar, de alguma forma, essa tal energia que 

desejamos. 

O que é fato: a energia não pode ser criada nem destruída, a energia pode apenas ser 

transformada de um tipo em outro tipo.  Por exemplo: quando queremos emagrecer, engordar 

ou manter nossa massa corporal, fazemos cálculos de quantas calorias podemos ingerir durante 

o dia para atingir nossos objetivos. Essas calorias dos alimentos são fundamentais para 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=metamorfose
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mantermos nossos corpos funcionando, para conseguirmos andar, falar, manter a temperatura 

do corpo. Os alimentos nos fornecem a energia que nosso organismo transforma em vários 

outros tipos. 

Existem vários tipos de energia:  energia térmica que tem a ver com calor trocado entre corpos 

de diferentes temperaturas, energia eólica que tem a ver com o movimento do vento, a energia 

elétrica que tem a ver com o movimento de cargas elétricas. O que é comum em todas essas 

energias é que elas podem se transformar, com certa facilidade, umas nas outras. Então quando 

ligo o ar condicionado, uso energia elétrica e transformo ela em térmica (eu não, o aparelho 

condicionador de ar que faz isso, ok?!) Então o ar sai com temperatura mais baixa do que o 

ambiente, dessa forma há troca de energia térmica entre esse ar gelado e o ambiente e também 

com o nosso corpo. O mesmo acontece com o chuveiro elétrico e o ferro de passar. 

Vamos começar a falar sobre geração de energia elétrica e tipos de usinas geradoras de energia 

elétrica. Então para esse ciclo de atividades vou pedir algumas buscas simples, porém 

importantes. 

Sobre transformação de Energia: 

1) Na sua casa, quais equipamentos usam um tipo de energia e a transformam em outro 

tipo? (Exemplo: chuveiro que usa energia elétrica para esquentar a água, transformando 

a energia elétrica em energia térmica) 

Sobre geração de energia: 

1) Pesquise quais são os principais meios de geração de energia elétrica no Brasil 

atualmente.  

2) Busque pelo percentual que cada tipo de usina contribui para a geração de toda energia 

elétrica no Brasil. 

3) Em quais regiões encontramos mais cada tipo de usina geradora de energia elétrica e 

por quê? 

4) Na Europa, nos EUA e no Japão são usadas as mesmas formas de gerar eletricidade 

nessa mesma proporção ou outros tipos de usinas são mais predominantes nesses locais 

quando comparadas ao Brasil? 

 

Por enquanto é isso! Vamos dar continuidade nos nossos encontros a esse tema tão amplo e 

importante para a sociedade em que vivemos.  

 

 

Disciplina: Geografia 

 

Professor(a): Renata Amaro 

 

Orientações:  

 

Olá Pessoal! 

No intuito de contribuir com alguns conceitos que são discutidos pela Geografia e outras 

ciências, pretendemos falar um pouco sobre o conceito de segregação. 

Segregar: verbo transitivo direto, bitransitivo e pronominal. Distinguir com o propósito de 

separar ou isolar; evitar aproximação; desunir: infelizmente há pessoas que segregam os 

pobres; segregar qualquer minoria deveria ser crime; segregou-se da vida noturna. (Disponível 

em: https://www.dicio.com.br/segregar/) 

Em linhas gerais, segregar é separar! 

https://www.dicio.com.br/segregar/
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E há várias maneiras de segregação. A principal delas é a segregação socioespacial. Em termos 

práticos, segregação socioespacial significa separar determinada parcela da população em um 

espaço no qual se determina que esta parcela deva ocupar. 

As pessoas são segregadas a partir de vários elementos, como por exemplo, espaços para 

moradia, lazer, situação econômica... Como podemos ver na figura abaixo: 

 

 
À esquerda, a favela de Paraisópolis (SP). À direita, o luxuoso condomínio no bairro do 

Morumbi (SP). 

 

Na figura acima, podemos verificar de um lado uma favela e de outro, um imponente edifício 

de luxo, separados basicamente por um muro. 

Manuel Castells (1983) analisa o processo de segregação socioespacial como reflexo da 

distribuição espacial das diversas classes sociais, de acordo com o nível social dos indivíduos, 

sendo que esta tem determinações políticas, econômicas e ideológicas. Nesse sentido, as 

cidades já encerram em si uma segregação entre centro e periferia. 

 

Santos (1981) já definia a periferia não apenas do ponto de vista morfológico, mas mostrava 

seu menor grau de coesão ou participação na estruturação da cidade e lhe atribuía um conteúdo 

social muito peculiar, quando tratava das cidades localizadas em países subdesenvolvidos. 

 

Martins adverte para a impropriedade do uso indiscriminado do conceito de periferia e 

distingue-o do conceito de subúrbio: 

 

A concepção de subúrbio cedeu lugar, indevidamente, à concepção ideológica de “periferia”, 

um produto de neopopulismo cuja elaboração teve a contribuição do próprio subúrbio para 

distinguir-se dos deteriorados extremos de uma ocupação antiurbana do solo urbano, para 

distinguir-se do amontoado de habitações mal construídas, precárias, provisórias, inacabadas, 

sem infraestrutura que começaram a se disseminar. [...] 

 

O subúrbio é a negação da periferia. É, aliás, por excelência, o espaço da ascensão social, 

diferente da periferia que é o espaço do confinamento nos estreitos limites da falta de 

alternativas de vida. [...] 
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O problema da periferia é o do desenvolvimento econômico. O problema do subúrbio é o do 

desenvolvimento social, o da realização ampla das promessas de desenvolvimento econômico 

que o subúrbio já conheceu. (MARTINS, 2001). 

 

Erguer muros é uma forma de simbolizar a segregação socioespacial. Os muros nos dão a falsa 

sensação de que estamos protegidos (mas, protegidos de quê? Ou de quem? Por que 

precisamos dessa “proteção”?). Essa é uma boa pergunta. 
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A seguir, temos um link para um clip de uma música do grupo Engenheiros do Hawai: 

 

 

https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/45733/ 

 

Segue a letra, para a nossa análise: 

 

Muros e grades 

 

Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia 

O medo nos leva a tudo, sobretudo à fantasia 

Então erguemos muros que nos dão a garantia 

De que morreremos cheios de uma vida tão vazia 

Então erguemos muros que nos dão a garantia 

De que morreremos cheios de uma vida tão vazia 

Nas grandes cidades de um país tão violento 

Os muros e as grades nos protegem de quase tudo 

Mas o quase tudo quase sempre é quase nada 

E nada nos protege de uma vida sem sentido 

O quase tudo quase sempre é quase nada 

E nada nos protege de uma vida sem sentido 

Um dia super 

Uma noite super 

Uma vida superficial 

Entre as sombras 

Entre as sobras 

Da nossa escassez 

https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/45733/
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Um dia super 

Uma noite super 

Uma vida superficial 

Entre cobras 

Entre escombros 

Da nossa solidez 

Nas grandes cidades de um país tão irreal 

Os muros e as grades 

Nos protegem de nosso próprio mal 

Levamos uma vida que não nos leva a nada 

Levamos muito tempo pra descobrir 

Que não é por aí, não é por nada não 

Não, não, não pode ser, é claro que não é 

Será? 

Meninos de rua, delírios de ruína 

Violência nua e crua, verdade clandestina 

Delírios de ruína, delitos e delícias 

A violência travestida, faz seu trottoir 

Em armas de brinquedo, medo de brincar 

Em anúncios luminosos, lâminas de barbear! 

Um dia super 

Uma noite super 

Uma vida superficial 

Entre as sombras 

Entre as sobras 

Da nossa escassez 

Um dia super 

Uma noite super 

Uma vida superficial 

Entre cobras 

Entre escombros 

Da nossa solidez 

Viver assim é um absurdo (como outro qualquer) 

Como tentar um suicídio (ou amar uma mulher) 

Viver assim é um absurdo (como outro qualquer) 

Como lutar pelo poder (lutar como puder) 

Composição: Augusto Licks / Humberto Gessinger.  

 

 

 

Após assistir ao vídeo com a música, faça uma reflexão da letra e relacione com o assunto 

segregação socioespacial. 
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Orientações:  

 

 

Língua Portuguesa 

I-Assista e reflita sobre a reflexão apresentada por Gregório Duvivier em relação ao bem estar 

proporcionado pela arte e pela literatura às pessoas, sobretudo neste momento de pandemia 

por qual o mundo está a passar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs-a4Rs2ygc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs-a4Rs2ygc

