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Industrialização e urbanização no Brasil 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

O processo de urbanização no Brasil está diretamente relacionado ao de industrialização, o 

que pode ser evidenciado pelo êxodo rural, fenômeno que marcou a sociedade brasileira ao longo do 

século XX. Com a industrialização, milhões de pessoas deixaram o campo e migraram para as cidades 

em busca de emprego e melhores condições de vida, de modo que, no final da década de 2010, cerca 

de três quartos da população do país estava concentrada em áreas urbanas.  

É importante que os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental sejam capazes de estabelecer 

relações entre os processos de industrialização e urbanização no Brasil e reconhecer como estes 

ocorreram. A intenção é que esse aprendizado lhes permita valorizar os conhecimentos sobre o 

mundo físico e social e argumentar sobre as consequências desses processos para a sociedade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Relacionar a industrialização e a urbanização brasileiras. 

• Comparar informações de diferentes fontes, relacionando a expansão urbana e industrial. 

• Analisar aspectos da rede e da hierarquia urbanas no país. 

 

Objeto de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidades 

Desigualdade social e o trabalho 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil 
(cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 –Indústrias e modificações no espaço urbano 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: disposição típica de sala de aula. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha e caderno. 

Inicie a aula organizando a turma em dois grandes grupos. A divisão pode ser feita de acordo 

com a própria disposição dos alunos na sala. Esta atividade de sensibilização servirá para verificar os 

conhecimentos prévios que eles possuem em relação aos conceitos de urbanização e industrialização. 

Escreva na lousa os termos industrialização e urbanização, um em cada extremo da lousa. 

Explique que cada grupo ficará responsável por um desses temas. Peça a um integrante de cada 

grupo que vá até a lousa e escreva uma palavra que remeta ao assunto que lhe foi designado (ou 

industrialização, ou urbanização). Depois que escrever a palavra, esse aluno deverá passar o giz para 

um integrante do outro grupo, e assim sucessivamente até todos os alunos se manifestem ou se 

esgotem as ideias sobre o tema.  

Então, peça aos alunos que observem as listas na lousa e analisem se os termos estão 

adequados aos conceitos de urbanização e de industrialização. Reforce a ideia de que a urbanização 

ocorre quando a população urbana cresce mais do que a rural em virtude da migração do campo 

para a cidade, e a industrialização refere-se à instalação de indústrias no espaço urbano. 

Leve-os a refletir que, no Brasil, a urbanização se expandiu com a implantação de indústrias, 

o que fez aumentar o número de habitantes nas cidades devido à disponibilidade de empregos, 

criando novas infraestruturas (moradias, saneamento básico, vias de circulação etc.) para suprir as 

demandas da população e organizando o espaço para atender à sociedade moderna e industrial que 

estava surgindo. É importante deixar claro que esses processos levaram muitos anos para se 

consolidar e que, atualmente, a população brasileira se concentra nas cidades. 

Em seguida, peça aos alunos que se coloquem no lugar de alguém que morava no campo e se 

mudou para a cidade para trabalhar em uma indústria, vivenciando, desse modo, os processos de 

urbanização e industrialização. Em seguida, solicite-lhes que elaborem um texto no caderno 

descrevendo essa experiência. Nesse relato, que deve ser escrito na primeira pessoa do singular, eles 

precisam explicar o impacto da transição de uma sociedade rural e agrária para uma sociedade 

urbana e industrial. 
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Aula 2 – Industrialização e expansão das cidades 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha, caderno e mapas de distribuição das indústrias e da população 

urbana no país (IBGE). 

Inicialmente, reserve alguns minutos para dar um retorno aos alunos sobre os relatos produzidos 

na aula anterior. Em seguida, organize a turma em duplas e distribua-lhes cópias de dois mapas: um 

referente à distribuição das indústrias e o outro sobre a distribuição da população urbana no país. 

• IBGE. Empresas industriais – 2013. Disponível em: 
<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_distribuicao_industri
as.pdf>. Acesso em: 16 out. 2018. 

• IBGE. Urbanização – 2010. Disponível em: 
<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_urbanizacao.pdf>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 

Solicite aos alunos que analisem os mapas atentamente. Escreva o questionário a seguir na 

lousa, ou forneça-o impresso, orientando as duplas a anotar as respostas no caderno. 

1. A respeito do mapa de urbanização, o que significam os tons de laranja na legenda?  

Espera-se que os alunos sejam capazes de identificar que o dégradé de cores representa uma 

variação do fenômeno, nesse caso, da porcentagem de população urbana na população total. 

Quanto mais escuro o tom, maior a porcentagem de população urbana, e quanto mais claro, menor.  

2. Qual região do país apresenta a maior porcentagem de população urbana, ou seja, que vive em 
cidades? 

Espera-se que os alunos percebam que a região Sudeste apresenta tons mais escuros de 

laranja, portanto, a maior porcentagem de população urbana. 

3. No mapa de empresas industriais, o que representam os círculos de diferentes tamanhos? 

É esperado que os alunos relacionem o tamanho dos círculos ao número de empresas 

industriais instaladas em determinado local. Sendo assim, quanto maior o círculo, maior a 

quantidade de empresas. 

4. Qual região do país apresenta a maior quantidade de empresas industriais?  

Espera-se que os alunos percebam que a região Sudeste apresenta a maior quantidade de 

círculos e, também, o círculo de maior tamanho. A maior aglomeração de indústrias do Brasil 

encontra-se na região metropolitana de São Paulo. 

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_distribuicao_industrias.pdf
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_distribuicao_industrias.pdf
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_urbanizacao.pdf
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5. Comparando-se os dois mapas, o que é possível concluir a respeito da relação entre o número de 

indústrias e a população urbana no Brasil?  

Espera-se que, por meio da análise e da comparação dos mapas, bem como do raciocínio 

elaborado nas questões anteriores, os alunos compreendam que, nos lugares onde há um maior 

número de indústrias, há também um maior número de pessoas vivendo em cidades. 

6. Na paisagem do município onde se localiza a escola, o que é possível observar a respeito da 
relação entre industrialização e urbanização?  

A resposta à questão dependerá das características do local onde a escola se situa. É 

esperado que os alunos compreendam que, se o município for industrializado e urbanizado, a 

organização de seu espaço geográfico estará ligada ao modo de vida e às necessidade de sua 

população e às atividades econômicas ali realizadas, com a presença de casas, prédios, vias de 

circulação, parques, praças, comércio, indústrias, tráfego de automóveis, bancos, escritórios, 

consultórios etc. Por outro lado, se o município estiver localizado em uma área rural, o espaço será 

organizado de acordo com o modo de vida e as necessidades de sua população e as atividades 

econômicas ali exercidas.  

Após responderem às questões, peça a algumas duplas que socializem suas reflexões. Nesse 

momento, ouça o que os alunos têm a dizer e verifique quais foram os raciocínios elaborados para que 

chegassem a tais respostas, intervindo sempre que necessário. Explique a eles que os mapas temáticos 

são uma importante ferramenta de análise espacial, pois permitem aos fenômenos que sejam 

localizados geograficamente no espaço. Nesse caso, foi possível cartografar os processos de 

urbanização e industrialização e concluir, por meio da análise dos mapas, que eles estão diretamente 

relacionados, já que a concentração de empresas industriais corresponde, de maneira geral, à 

concentração da população urbana. Aproveite esse momento para associar os conteúdos abordados 

durante a aula à realidade socioespacial do município onde a atividade será aplicada, revelando aos 

alunos a ideia de que o espaço, assim como a paisagem, é resultado das relações que ali se desenvolvem. 

 

Aula 3 – Rede e hierarquia urbanas I 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: disposição típica de sala de aula. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha. 

Inicie a aula representando na lousa três cidades: uma pequena, de até 50 mil habitantes (A); 

uma média, entre 50 e 500 mil habitantes (B); e uma grande, com mais de 500 mil habitantes (C). 

Para isso, desenhe formas geométricas de tamanhos distintos, posicionando-as conforme o esquema 

a seguir:  
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Explique aos alunos o significado dessas formas. Em seguida, com o auxílio deles, anote ao 

lado de cada uma suas prováveis características, começando pela cidade A. É possível, por exemplo, 

que ela faça parte de um município que tem uma grande zona rural. Assim, faça aos alunos algumas 

perguntas sobre os tipos de comércio e serviços que existem nessa cidade e sobre como é a 

paisagem do local: áreas verdes; rios limpos; poucas casas, com bastante espaço entre elas; uma 

praça central; entre outras características. Faça o mesmo com as cidades B e C. Espera-se que eles 

pensem que, na cidade B, há elementos como uma avenida com casas e alguns prédios, 

estabelecimentos comerciais mais variados do que os da cidade A (farmácias, mercados, lojas, 

hospital etc.), tráfego de automóveis e semáforos. A cidade C, por sua vez, deve conter 

características de uma cidade grande, como tráfego intenso de automóveis, viadutos, prédios com 

vários andares, pouca área verde, hospital e shopping center. 

Após a caracterização das cidades, faça algumas perguntas aos alunos: As cidades mantêm, 

de alguma forma, relações entre si? A cidade A necessita da C? E a cidade C precisa da B? Que tipos 

de trocas elas podem realizar? Por quais meios essas trocas podem ser estabelecidas? Ressalte que 

as cidades funcionam em rede, interligadas por fluxos de bens e serviços, capital, informações e 

pessoas, bem como por meios de comunicação e redes de transporte. Por exemplo, a cidade A, por 

ser uma cidade pequena, tem uma menor quantidade de serviços, mas pode fornecer matérias-

primas para as indústrias das grandes cidades. Já na cidade C, há uma grande oferta de serviços que 

não existem nas outras, o que atrai as populações das cidades A e B. É fundamental que os alunos 

compreendam que, além de estabelecerem relações entre si por meio de uma rede urbana, existe 

uma hierarquia entre as cidades, já que as menores costumam ser relativamente dependentes das 

maiores, que são economicamente mais desenvolvidas. 

Peça aos alunos que deem outros exemplos de como as cidades A, B e C se relacionam, 

levando-os a entender que a hierarquia urbana não determina a importância de uma cidade perante 

a outra, mas sim a dependência. Evidencie que, em uma rede urbana, cada cidade tem seu papel e, 

portanto, nenhuma pode ser considerada dispensável. 

Para finalizar, solicite aos alunos que elaborem um texto curto, com no máximo dois 

parágrafos, identificando relações entre o município onde a escola se localiza e outros locais do 

A B 

C 
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estado. A intenção é que eles percebam que todos os locais fazem parte da rede urbana e 

estabelecem entre si relações de trocas econômicas e fluxos de pessoas. Assim, se a escola estiver 

situada em uma área rural, os alunos poderão identificar os espaços urbanos a que costumam ir para 

ter acesso a serviços e comércio. Por sua vez, se a escola estiver localizada em uma cidade grande ou 

em uma metrópole, eles poderão identificar, por exemplo, ligações relacionadas ao transporte e ao 

fluxo diário de pessoas entre os municípios da região metropolitana. 

 

Aula 4 – Rede e hierarquia urbanas II 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, lousa, giz e mapa da rede urbana brasileira (IBGE). 

Organize a turma em duplas e distribua cópias de um mapa da rede urbana brasileira. 

Recomenda-se a utilização do mapa “Rede urbana – 2007”, elaborado pelo IBGE (disponível em: 

<https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa981>. Acesso em: 17 out. 2018.). Estabeleça 

um tempo para os alunos analisarem o mapa e a legenda. Enquanto isso, reproduza a tabela a seguir 

na lousa, mas sem preencher a coluna referente à hierarquia urbana. Você pode consultar a 

classificação em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>, acesso em: 17 

out. 2018. 

Cidade Classificação na hierarquia urbana 

São Paulo grande metrópole nacional 

Rio de Janeiro metrópole nacional 

Brasília metrópole nacional 

Curitiba metrópole 

Florianópolis capital regional A 

Blumenau capital regional B 

Recife metrópole 

Maceió capital regional A 

Feira de Santana capital regional B 

Manaus metrópole 

Porto Velho capital regional B 
 
 Rio Branco capital regional C 
 

Chame um aluno de cada dupla para preencher a coluna da direita de acordo com a legenda 

do mapa. Em seguida, explique-lhes que metrópoles são cidades com mais de 1 milhão de habitantes 

e grande influência na rede urbana. Ressalte que São Paulo é a grande metrópole nacional, já que 

nenhuma outra metrópole apresenta o mesmo grau de influência sobre o país. Leve os alunos a 

https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa981
http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf
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refletir que, embora São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife sejam classificadas como 

metrópoles, há diferenças entre o grau de influência que exercem na rede urbana e, por isso, suas 

nomenclaturas são diferenciadas. O mesmo acontece com as capitais regionais: as capitais regionais 

A, como Florianópolis e Maceió, exercem maior influência regional do que as capitais regionais B, 

como Blumenau e Feira de Santana, que, por sua vez, exercem maior influência que as capitais 

regionais C, como Rio Branco. 

Forneça às duplas o questionário a seguir e solicite-lhes que registrem as respostas no caderno. 

1. Como é possível uma cidade influenciar outra?  

Espera-se que os alunos sejam capazes de associar o conteúdo da aula anterior a essa 

questão, identificando que essa influência está relacionada, entre outros aspectos, à disponibilidade 

de serviços especializados, que não existem em qualquer local, à comercialização de bens e a trocas 

entre matérias-primas e produtos. 

2. Com base no mapa, cite duas cidades que exercem grande influência sobre outras a seu redor, 
explicando como essa relação está sendo mostrada. 

Os alunos podem citar como exemplos as cidades de Belo Horizonte e Recife, em que há uma 

grande quantidade de linhas interligando áreas de influência. É esperado que eles reconheçam essas 

linhas como formas de se representar as relações entre as cidades dentro da rede urbana. 

3. Em quais áreas do país há uma maior interligação entre as cidades e por que isso acontece? 

Espera-se que, pela análise do mapa, os alunos reconheçam que a região litorânea do Brasil, 

principalmente no Sul, no Sudeste e no Nordeste, apresenta uma rede urbana com mais 

interligações, indicando um maior fluxo de bens, serviços e capitais. Ao realizar a correção da 

atividade, leve-os a perceber que essa condição está associada ao fato de essa região ser também a 

mais industrializada e urbanizada do país.  

4. Cite um exemplo de cidade que tem alto grau de urbanização e industrialização e estabelece 
intensas relações dentro da rede urbana, exercendo grande influência sobre as cidades a seu 
redor e apresentando uma posição de destaque na hierarquia urbana.  

Os alunos podem citar qualquer cidade que seja classificada como metrópole, metrópole 

nacional ou grande metrópole nacional, já que todas abrangem as características explicitadas na 

questão. Reforce a ideia de que a posição na hierarquia urbana está diretamente ligada ao grau de 

urbanização e industrialização da cidade. 

5. O município onde você vive pode ser classificado em qual nível da hierarquia urbana? Justifique 
sua resposta.  

A resposta à questão dependerá das características do município onde os alunos vivem. 

Espera-se que eles sejam capazes de compreender que, se o município for mais industrializado e 

urbanizado, provavelmente ocupará uma posição de maior destaque na hierarquia urbana, em 

virtude da oferta de serviços que não existem em outros municípios ao redor, exercendo, assim, uma 
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força de atração. Porém, se não houver área urbana no município, ou se ela for pequena, e se a 

oferta de serviços for reduzida, ele ocupará uma posição de menor destaque na hierarquia urbana e, 

em vez de influenciar outros municípios, poderá ser influenciado por eles. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos percebam que os fenômenos da 

industrialização e da urbanização estão interligados e que ambos alteraram significativamente a 

organização do espaço urbano. Baseando-se nas discussões realizadas e no relato elaborado na primeira 

aula, verifique se todos compreenderam como foi a transição da sociedade rural para a urbana. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos associem a industrialização ao processo 

de expansão das cidades, por meio da análise de mapas sobre a distribuição das indústrias e da 

população urbana no país. 

Observe ainda se, na terceira aula, eles identificaram adequadamente o papel do próprio 

município na rede e na hierarquia urbanas do estado. 

Por fim, verifique se, por meio da análise de um mapa temático sobre a região de influência 

das cidades, os alunos associaram os processos de urbanização e industrialização no Brasil ao 

estabelecimento de uma rede e uma hierarquia urbanas. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Como os processos de urbanização e industrialização são observados na organização do espaço 
urbano? 

2. O que determina a posição de uma cidade na hierarquia urbana? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos associem os processos de industrialização e urbanização a modificações 
na organização do espaço urbano para atender às novas necessidades da sociedade moderna e 
industrial, como a construção de vias de circulação; o aumento no número de residências; a 
verticalização das moradias, com a construção de prédios; a ampliação da infraestrutura 
(saneamento básico, distribuição de luz e água encanada); e a diminuição de áreas verdes. 

2. É esperado que os alunos compreendam que a posição de uma cidade na hierarquia urbana está 
relacionada à influência que ela exerce sobre as demais cidades ao seu redor, ou seja, à sua 
polarização. Quanto maior a disponibilidade de serviços, maior a atração exercida. 


