
Questões de sala – aulas 1 e 2
1. (UNICAMP) imagem do guarda com apito e bloquinho para anotar as infrações de trânsito é coisa do
passado. Hoje, nas grandes cidades brasileiras, os olhos do ‘multador’ podem estar em qualquer parte, em
câmeras de vídeo ou fotográficas prontas a registrar um excesso de velocidade ou uma conversão proibida.
Como no livro ‘1984’ de George Orwell, as câmeras funcionam como o “grande irmão” que tudo vê. * (Folha
de São Paulo, 12/05/97, adaptado)
Este é um exemplo das transformações que estão ocorrendo no espaço geográfico e nas formas como as
pessoas  se  relacionam  entre  si  e  com  este  espaço.  Outro  exemplo  é  o  das  câmeras  existentes  nos
condomínios fechados, controlando a chegada de visitantes ou de estranhos.
* 1984 é um livro,  escrito em 1948, que, entre outras coisas, previa um futuro no qual o controle da
sociedade se daria pelo “grande irmão”
a) Como estas transformações interferem na vida das pessoas?
b) Explique, a partir do texto, a função desempenhada pelo espaço geográfico na sociedade contemporânea.

COMENTÁRIO
Um dos objetivos dessa questão é o de verificar a capacidade do vestibulando de interpretar textos. O
enunciado  dessa  questão  é  bastante  rico  em  elementos  que,  se  corretamente  interpretados,  podem
contribuir para uma boa resposta. O item a pode ser respondido apenas com essa interpretação, o que já
assegura 2 pontos  para o candidato.  A partir  do texto apresentado,  o  vestibulando poderia  facilmente
reconhecer as transformações provocadas no espaço geográfico pelas modernas tecnologias de fiscalização
e controle, e assim concluir pela perda de privacidade e mudanças comportamentais provocadas pelo uso
dessas tecnologias para o controle social e exercício de poder através do espaço geográfico, ou melhor
dizendo, através das formas de produção e organização do mesmo. No mínimo 43% dos candidatos não
conseguiram  enfrentar  esse  desafio  (15%  ficaram  com  zero  ou  deixaram  a  resposta  em  branco  e
28%obtiveram  apenas  nota  1).  No  item  b,  o  vestibulando  deveria  discutir  esse  papel  gerenciador  e
coercitivo que se pode implementar através da produção/organização do espaço geográfico, dotando-o de
próteses, objetos técnicos que passam a fazer parte das características do próprio espaço, interferindo no
relacionamento das pessoas com o mesmo e das pessoas entre si. Isto é, o desenvolvimento de novas
formas de relacionamento com o e no espaço geográfico, através de um aprimoramento nas técnicas de
controle e de exercício do poder. Com o crescente desenvolvimento tecnológico, as formas de controle dos
indivíduos vão se tornando mais  refinadas.  As câmaras estão por toda parte perscrutando as pessoas,
controlando-as, exercendo um poder que nada tem de invisível. O espaço geográfico dos grandes centros
urbanos,  no  qual  os  indivíduos  sentiam-se  absolutamente  livres  no  seu  anonimato,  perde  essas
características. Todos podem ser observados e identificados o tempo todo. Ao responder corretamente esse
item o candidato pode obter mais 3 pontos. Podemos dizer que apenas 14% dos candidatos atingiram quase
que integralmente os objetivos da questão ( 13% conseguindo nota 4 e apenas 1% a pontuação máxima). A
média de 1,88 demonstra ser essa uma questão bastante complexa - o que já era esperado. Contudo, o
desempenho dos candidatos nessa questão superou as expectativas, mesmo que raramente tenham atingido
a pontuação total. Procuramos sempre apresentar na prova uma questão como essa, isto é, mais teórica e
que exija um conhecimento a respeito do que seja espaço geográfico e o seu significado na dinâmica da
sociedade e da natureza.  Trata-se de um desafio.  Para todos  nós:  estudantes e professores.  Mas  não
podemos nos furtar a essa tarefa - a de compreensão de todos os aspectos que influem na evolução do
mundo em que vivemos.

RESPOSTA COM NOTA MÁXIMA
RESPOSTA 1:
a) Olho de Deus agora é digital. Numa sociedade onde reina o medo e a desconfiança ao outro, é necessário
buscar meios sobre-humanos de controle e domínio do espaço. Na Idade Média esse medo é o temeroso
Deus, hoje é o olho da câmera, (sic) isolando cada vez mais os indivíduos e tornando as relações humanas
totalmente impessoais, frias e desconfiadas.
b) O espaço geográfico é obra do homem e reflete as suas transformações tanto internas, pessoais, quanto
no social. O espaço geográfico se torna num indicador do caminho que estamos seguindo, um vigia de nós
mesmos, com câmeras (sic) e máquinas prontas a delatar qualquer passo errado que dermos, nem que seja
uma mera conversão proibida.

RESPOSTA2:
a)  As transformações  citadas  no texto podem gerar  reações  diversas nas  pessoas,  mas o modo como
realmente vêm a interferir no cotidiano da população está ligado ao comportamento perante certas “regras
de cidadania”.  O fato de serem observadas,  multadas,  flagradas por máquinas traz certa intimidação e



dúvida que leva, possivelmente, a um maior cumprimento de tais regras, já que, muitas vezes, não podem
ou conseguem ver os olhos do “multador”.
b)  O  espaço  geográfico,  na  sociedade  contemporânea,  está  em  constante  transformação;  novas
características visuais  (“outdoors”  eletrônicos),  funcionais  (novos  meios  de transporte,  locomoção,  nova
arquitetura, etc) vão moldando e remoldando o espaço, que responde à velocidade impressa nele. O espaço
geográfico participa ativamente das transformações presentes, comunicando a (sic) população, de inúmeras
formas, da existência de tais novas transformações. Obrigando a população e o meio ambiente a interagir
com tais transformações.

2. (UNICAMP) Estão reproduzidas abaixo duas gravuras (retiradas de Leonardo Benevolo, História da cidade)
que representam uma cidade cristã em 1440 e em 1840.

a) Identifique as principais alterações ocorridas na paisagem
b) Explique por que essas alterações ocorreram.

COMENTÁRIO
A média desta questão foi 3,01, o que nos permitiu situá-la entre as três questões mais fáceis da prova. A
maior média ficou para a área de Humanas: 3,17. Aparentemente fácil, gerou uma certa dificuldade na
correção. A proposta era clara: a apresentação de duas figuras, representando a cidade em dois períodos, o
feudal e o industrial. O item a pedia apenas a identificação das principais alterações ocorridas na paisagem,
tendo  como referência  os  dois  períodos  (este  item valia  2  pontos).  O  item b  pedia  a  explicação  das
alterações ocorridas (este item valia 3 pontos).Muitos candidatos simplificaram demais a resposta do item a,
remetendo às principais transformações mas sintetizando a resposta em textos pouco elaborados, tais como:
“Surgimento de indústrias e residências”. O item b tinha por objetivo que o candidato apontasse, em linhas
gerais, os processos de industrialização, urbanização, êxodo rural, perda do poder da Igreja em relação ao
poder mercantil. A urbanização, o êxodo rural e a industrialização foram processos evidentes para a maioria
dos candidatos, enquanto a perda da centralidade e do poder da Igreja em relação ao mercantilismo só foi
explorada por alguns.

RESPOSTA DA BANCA
a) Trata-se de uma cidade localizada às margens de um rio, como é o caso de inúmeras cidades européias
que se desenvolveram no final da Idade Média. Em 1440, a cidade encontrava-se cercada por uma muralha
e dominada pelas torres de inúmeras igrejas e catedrais em estilo gótico e pelos mosteiros e conventos na
periferia. Em 1840, os espaços vazios e áreas verdes existentes foram ocupados pelas fábricas e edificações
com vários pavimentos (verticalizações). Houve um adensamento habitacional muito grande. As chaminés
das fábricas, dispostas lado a lado com as torres das igrejas, passaram a expelir gases poluentes, tornando
o ambiente da cidade bastante insalubre. Houve um crescimento demográfico acentuado e o espaço urbano



expandiu-se, rompendo os limites da muralha, com o surgimento de muitos subúrbios, onde se instalaram
novas indústrias.
b) O processo de industrialização transformou radicalmente a cidade, imprimindo um rápido crescimento
populacional e modificando a estruturação de seu espaço urbano. Nesse período ocorre um enfraquecimento
do poder  da Igreja  na sociedade e este fato  é fortemente representado na estruturação da paisagem
urbana.

RESPOSTA DE ALUNO ACIMA DA MÉDIA
a) Na primeira figura, há muitas igrejas do estilo gótico, e estas são os pontos mais altos da cidade, junto
com o castelo feudal. Há também uma muralha em torno da cidade. É uma figura típica do feudalismo. Na
segunda,  vê-se  muitas  indústrias,  prédios  altos,  templos  de  religiões  diferentes  da  católica.  As  igrejas
feudais perdem espaço para a urbanização e industrialização
b)  Entre  1440  e  1840  ocorreram  a  Reforma  Protestante,  que  diminuiu  muito  o  poderio  da  Igreja  e
possibilitou surgimento de novas religiões, a Revolução Comercial, que acabou com o feudalismo e tirou o
poder dos senhores feudais, e a Revolução Industrial,  que trouxe a urbanização e muitas indústrias às
principais cidades.


