
 

Questão discursiva 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Os cortiços da cidade do Rio de Janeiro, tema da obra de Aluísio Azevedo, estiveram no 
centro das preocupações das políticas públicas de reformulação urbana nos primeiros anos do 
século XX. Apresente um dos objetivos do Estado, sobretudo na capital nacional, com estas 
políticas e cite uma das ações atreladas ao referido processo. 

b) Identifique o movimento de resistência relacionado à saúde pública e ao processo de 
(re)urbanização da capital brasileira no início do século XX. 

c) No Brasil, ao longo do século XX, sobretudo a partir da década de 1930, além da urbanização 
intensifica-se também o crescimento dos aglomerados subnormais (favelas). Cite e explique 
uma causa responsável pelo crescimento desses aglomerados urbanos.  

 
 
ANÁLISE 
 
 A questão discursiva 4 tratou, incialmente, das transformações urbanas ocorridas no Brasil, 
principalmente na capital nacional, no início do século XX e, posteriormente, de outras mudanças 
ocorridas no meio urbano de diversas cidades brasileiras a partir dos anos 1930. A inserção da 
temática estava relacionada a fragmentos da obra “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, indicada para o 
Vestibular UFSC/2016.  
 A questão estava dividida em três itens. O primeiro deles exigia dos candidatos a 
apresentação dos objetivos do Estado no processo de modernização urbana e a citação de uma das 
ações desenvolvidas através de suas políticas públicas. Posteriormente, no item b, a questão 
solicitava a identificação da Revolta da Vacina como um movimento de resistência relacionado à 
saúde pública e ao processo de (re)urbanização da capital brasileira no início do século XX. Por fim, 
no item c, pedia-se a citação e uma explicação para o crescimento dos aglomerados subnormais 
(favelas), sobretudo a partir da década de 1930. 
 Em relação aos resultados, observa-se que das 21.388 provas corrigidas pela banca, apenas 
2.082 candidatos não pontuaram na questão. As pontuações mais frequentes variaram entre 1,20 e 
1,40, com 4.174 candidatos. A média de pontuação da questão ficou em 0,98 pontos dos 2,5 
possíveis.  
 Portanto, percebe-se que o tema proposto é de amplo conhecimento dos candidatos 
postulantes a uma vaga na Universidade. Conforme previsto no programa de História, através desta 
questão foi possível identificar, analisar, interpretar e relacionar acontecimentos históricos, nos quais 
os grupos sociais e os resultados das suas ações são mais representativos que os indivíduos 
isoladamente. 
 
 

 

E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se, junto com a filha, no “Cabeça de Gato” que, à proporção 
que o São Romão se engrandecia, mais e mais ia-se rebaixando acanalhado, fazendo-se cada 
vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e da salsugem que o outro 
rejeitava, como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável, para sempre, o verdadeiro tipo 
da estalagem fluminense, a legítima, a legendária; aquela em que há um samba e um rolo por 
noite; aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos; viveiro de larvas 
sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama; paraíso de vermes, 
brejo de lodo quente e fumegante, donde brota a vida brutalmente, como de uma podridão. 
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