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APRESENTAÇÃO

1

A partir do final do século XIX, com o processo de industrialização, iniciou-se 
de fato a  urbanização brasileira. Mas foi no século XX, a partir dos anos 1950, 
que seu desenvolvimento se acelerou. A percentagem da população urbana 
sobre o total da população brasileira passou de mais ou menos 16% em 1920 
para 31% em 1940, 45% em 1960 e cerca de 85% em 2010.

A intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil tem sido acompanhada 
por um processo de metropolização, isto é, concentração demográfica nas 
metrópoles e ao mesmo tempo formação de áreas ou regiões metropolitanas.

Urbanização do Brasil
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Exemplo de conurbação urbana: a cidade de Osasco (SP), à esquerda, e Carapicuíba (SP), à direita, 
no entroncamento do rodoanel Mário Covas com a rodovia Castelo Branco. Foto de 2013.



2 SOCIEDADE E ESPAÇO - GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL | Geografia | Volume 3 – Capítulo 5

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 a formação das regiões metropolitanas.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Processo de industrialização que impulsionou a urbanização.

 • Processo atual da urbanização.

 • Áreas no Brasil que mais se urbanizaram.

 • Como ocorrem as áreas de metropolização.

 • Tendências atuais da urbanização no Brasil.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Urbanização.

 • Periferização. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 77).

Apresente o processo de urbanização e metropolização e a relação desses 
processos com a industrialização. Explique o que se configuram por regiões 
metropolitanas; peça aos alunos que relacionem a cidade onde moram com 
alguns desses processos de urbanização. Peça que listem os fatores respon-
sáveis pela criação das regiões metropolitanas.

AULA 2

Inicie a aula explorando a página 79, que mostra as regiões metropolitanas 
no território brasileiro. Aproveite também o mapa (página 80), para mostrar 
a distribuição espacial dessas metrópoles.

Peça aos alunos que leiam o texto do Boxe Para saber mais (página 81). 
Solicite que discutam as questões tratadas no texto a partir da definição de 
cidades.

Utilize a teoria e o mapa (página 81) para explicar o que é a rede urbana. 

AULA 3

Inicie a aula explicando como se caracterizam as metrópoles nacionais; des-
taque o papel de São Paulo e Rio de Janeiro como grandes áreas urbanizadas 
e metropolizadas; destaque o processo de conurbação que está formando a 
megalópole brasileira.

Mostre também as metrópoles regionais, sua importância local, destacando 
as capitais regionais. Peça aos alunos que discutam o papel da cidade onde 
moram, se ela está classificada em alguma dessas categorias.

AULA 4

Inicie a aula mostrando os problemas de moradia que estão presentes nas 
grandes cidades; mostre como ocorrem as ocupações desordenadas e o 
crescimento sem estrutura, que causa grande parte dos problemas sociais 
das cidades. 

Mostre as deficiências no sistema de transporte, especulação imobiliária, pro-
blemas relacionados ao destino do lixo e a violência urbana.
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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 discutam os problemas sociais encontrados em sua 
cidade; estimule-os a pensarem em soluções para esses problemas, partindo 
da esfera governamental e também social.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


