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APRESENTAÇÃO

1

A urbanização é um aspecto espacial ou territorial resultante de modifica-
ções sociais e econômicas. O primeiro processo de urbanização ocorreu 
há milhares de anos, com a chamada revolução neolítica, quando o homem 
aprendeu a domesticar animais e a cultivar plantas, tornando-se sedentário 
e criando suas primeiras cidades, que hoje seriam apenas  vilas. Até o ad-
vento da Revolução Industrial, a cidade era subordinada ao campo. Ela vivia 
do comércio e do excedente agrícola campesino. A Revolução Industrial, 
momento essencial do desenvolvimento do capitalismo, alterou essa situa-
ção, acarretando profundas transformações sociais.

A urbanização desigual
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Disponível em: <www.blackcommentator.com/88/88_cartoon_slum_world.html>. Acesso em: maio 2016
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre a urbanização, quais foram as primei-
ras cidades do mundo e como isso abrangeu o mundo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Como ocorreu o processo de urbanização.

 • Como a Revolução Industrial foi essencial para a urbanização.

 • As relações de interdependência do campo e da cidade.

 • O contexto histórico que culminou na urbanização.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Urbanização. 

 • Periferização.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.



3SOCIEDADE E ESPAÇO - GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL | Geografia | Volume 2– Capítulo 4

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 45).

Explique o conceito de urbanização, mostrando os pontos que sofreram mu-
danças provenientes desta. Mostre também os avanços da área rural, impul-
sionados pela urbanização. Explique o que é o êxodo rural e como ele pode 
impactar tanto o campo como a cidade. Explore o gráfico (página 46).

AULA 2

Inicie a aula explorando e explicando o mapa (página 47). Destaque os países 
com mais áreas urbanizadas e peça aos alunos que relacionem as áreas mais 
urbanizadas  com as características econômicas desses países.

Explique o conceito de megacidades, como elas se formam e quais são seus 
papéis no mundo.

Explique o conceito de conurbação e peça para que os alunos pesquisem se 
há na própria cidade, ou em cidades próximas, alguma metrópole. Se sim, 
peça que eles caracterizem essas áreas.

AULA 3

Inicie a aula explicando que a conurbação pode gerar também as megalópo-
les. Explique o conceito de megalópole e mostre a formação da megalópole 
brasileira entre Rio de Janeiro e São Paulo. Apresente também as megalópo-
les mundiais. Utilize o mapa (página 50) para ilustrar essas áreas.

Explique o que são as cidades globais e quais são essas cidades no Brasil.

AULA 4

Inicie a aula mostrando como é o processo de urbanização no mundo e 
quais são as áreas no planeta que mais concentram maioria de população 
nas cidades.

Explique como é o processo de urbanização nos países do Sul e peça aos 
alunos que pontuem no caderno as principais diferenças entre a urbanização 
do Norte e do Sul.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Peça aos alunos que façam um texto sobre as submoradias encontradas em 
todo o mundo e também aqui no Brasil. Como eles acham que as pessoas 
vivem em moradias precárias.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


