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SOCIOLOGIA URBANA

• A vida urbana traz consigo uma série de relações sociais: a convivência diária com
indivíduos diferentes, as relações sociais de trabalho na modernidade, o trânsito, a busca
pela moradia, entre outras questões.
• Elas fazem do meio urbano um meio de grande riqueza para os estudiosos da
Sociologia.
• A ciência social busca compreender esses processos,
suas dificuldades e a influência exercida na vida
dos indivíduos.
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CONTEXTO HISTÓRICO: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - SÉCULO XVIII

• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômico-sociais
que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou por grande parte da Europa,
América do Norte e Ásia durante todo o século XIX e início do século XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da
energia humana pela energia mecânica e do modo de produção doméstico pelo sistema
fabril.
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MUDANÇAS SOCIAIS

•EXODO RURAL;

•DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO:

•Formação da classe operária;

•Exploração do proletariado (“capitalismo selvagem”)

•Exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino;

-Sem legislação trabalhista.

Trabalho “robotizado”.
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Uma das primeiras preocupações dos sociólogos que se dispuseram a estudar as
cidades foi a ambiguidade existente entre viver em um local com milhões de pessoas,
de variadas formações culturais e ao mesmo tempo se sentir sozinho e solitário.

Georg Simmel

• Modo de produção capitalista → mudança: ritmo, rua, vida.
• Vida nervosa: Antes: concentração e uma só coisa;

Agora: fazer várias coisas ao mesmo tempo.
• O ser humano moderno lida com vários estímulos ao mesmo tempo.

Psiquiatria
A vida na cidade implica patologias mentais: irritação, tensão, surtos, estresse, etc.
Sociologia
• Essas patologias fazem os humanos se fecharem para o mundo;
• É uma proteção contra o excesso de estímulos;
• É uma forma de preservação mental;
• Isso acarreta na fuga das emoções cotidianas e na indiferença.
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NOVA SOCIOLOGIA URBANA

• Os estudos realizados pela escola de Chicago (EUA)

geraram repercussão à temática urbana,

possibilitando a evolução de uma ciência própria da

cidade, que veio a ser chamada de Urbanismo.

• A partir dos anos 1970, diversos autores começaram

a observar a cidade como espaço de conflitos e

disputas sociais, um viés de origem Marxista.

https://www.proenem.com.br/enem/
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Desigualdade social evidente: prédios luxuosos do Morumbi lado a lado com a favela de Paraisópolis
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•Infra-estrutura deficiente ( falta de saneamento básico);
•Transportes deficientes e trânsito caótico;
•Habitações  precárias (favelização);
•Desemprego e crescimento do comércio informal;
•Aumento da violência e do crime organizado;
•Falta de áreas verdes e de áreas de lazer;
•Poluição das águas, do ar, do solo, sonora e visual. 
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01. Qual o interesse da sociologia em estudar a questão urbana?

02. Como a sociologia explica a segregação e desigualdade social
no meio urbano?
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@keuricampelo

Direito à cidade
Cidade para todas e todos!

http://confabulandosociologia.blogspot.com/2015/11/direito-cidade_25.html

