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Título: Processo de urbanização no Brasil 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os estudantes aprendem sobre a distribuição da população no país, 

sua concentração nos centros urbanos e os motivos que levam a população a migrar para outros luga-

res dentro do país. Será uma oportunidade de os estudantes analisarem as desigualdades sociais e 

econômicas, além de refletirem sobre as condições de vida das pessoas em diferentes regiões. 

Objetivos de aprendizagem 

• Perceber a distribuição desigual da população brasileira em seu território. 

• Identificar os motivos que levam as pessoas a migrar para os grandes centros urbanos. 

• Identificar as consequências causadas pelo crescimento urbano desenfreado. 

• Analisar as condições de vida em diferentes regiões do país. 

Objetos de conhecimento 

• Dinâmica populacional 

• Território, redes e urbanização 

• Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas  

Habilidades abordadas 

• (EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em 
que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. 

• (EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, 
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

• (EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das soci-
edades, compreendendo-o como conquista histórica.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Transformação do espaço urbano 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: mapas do espaço urbano brasileiro, folha de papel pardo, pincel atômico, folhas de 

papel sulfite, lápis e borrachas. 

Prepare previamente, em uma folha de papel pardo, um quadro com a densidade demográfica 

das grandes regiões do país em 1950 e 2010, conforme modelo abaixo. Se possível, leve também um 

mapa que mostre a distribuição da população urbana, disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/orga 

nizacao_do_territorio/estrutura_territorial/evolucao_da_divisao_territorial_do_brasil_1872_2010/ 

evolucao_da_populacao_urbana_mapas.pdf>, acessado em: 25 jan. 2018. Caso contrário, utilize um 

mapa com as divisões dos estados brasileiros e suas capitais. 

Grande região 

Densidade populacional (número de habitantes 

por quilômetro quadrado) 

1950 2010 

Sudeste 24,39 86,92 

Sul 13,61 48,58 

Nordeste 11,57 34,15 

Centro-Oeste 0,95 8,75 

Norte 0,53 4,12 

Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Disponível em: 

<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=10>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Inicie a aula afixando o quadro na lousa para que os estudantes analisem seus dados. Explique 

que a densidade demográfica representa a distribuição de pessoas em uma determinada área, e não 

a população total da região. Questione o que aconteceu com a densidade populacional como um todo 

de 1950 a 2010 e as diferenças entre as grandes regiões. Em seguida, pergunte o que pode explicar 

essa distribuição desigual da população pelo país. Aproveite o momento para introduzir os fenômenos 

migratórios. Comente que de 1950 a 1990 houve um grande fluxo da região Nordeste para a região 

Sudeste, que tinha a maior concentração de indústrias e a maior oferta de empregos. Atualmente, esse 

fluxo é menor em função de melhorias nas condições de vida no Nordeste, entre outros motivos. 

Explique que a população migra para buscar melhores condições de vida e motivada por diver-

sas razões, como o processo de industrialização e a estrutura das cidades que a recebe e, até mesmo, 
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por razões relacionadas ao clima da área de onde sai, como o sertão do Nordeste, com seus períodos 

de seca prolongada. É importante salientar que a ocupação do território brasileiro começou pela re-

gião litorânea, pela demanda da exploração da cana-de-açúcar por meio da mão de obra negra africana 

escravizada. Em seguida, o processo de ocupação do interior foi mobilizado pela descoberta do ouro, 

pela busca das “drogas” do sertão e pelo desenvolvimento do café. Posteriormente, o processo de 

desenvolvimento industrial atraiu a população para o Sudeste e, finalmente, as novas frentes pioneiras 

da agricultura levaram muita gente a áreas do interior, antes despovoadas. 

Nesse momento, apresente o mapa de distribuição da população urbana (ou o mapa político) 

para explicar que, mesmo atualmente, existe em cada região uma grande concentração de pessoas 

nos centros urbanos. Discorra sobre os motivos que levam as pessoas a trocar o campo pela cidade 

(baixos salários, dificuldade em conseguir terras, mecanização do campo, esperança de melhores con-

dições de vida). Disponibilize em torno de 30 minutos para essa parte da aula. 

Em seguida, nos 20 minutos restantes de aula, divida os estudantes em grupos de cinco e peça 

para cada um que discuta sobre as possíveis migrações em sua cidade ou seu estado, considerando a 

posição dela/dele em relação a grandes centros urbanos e de sua localização dentro das grandes  

regiões. Pode-se compartilhar relatos de familiares ou conhecidos caso os tenham. Cada grupo deve 

fazer anotações em uma folha de sulfite e apresentar à turma ao final. 

Aula 2 – Consequências do crescimento urbano 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, em seguida, em grupos de quatro. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas de papel sulfite, lápis pretos, lápis e canetas coloridos. 

Inicie os primeiros 20 minutos retomando os conceitos da aula anterior, como fluxos migrató-

rios e aumento populacional em centros urbanos, e relacione-os com as mudanças ocasionadas na 

cidade por conta desses fenômenos. Você pode explicar aos estudantes que o crescimento desorde-

nado das cidades pode acarretar diversos problemas, tanto sociais como ambientais. Dentre eles, cite 

a poluição da água de rios e lagos, poluição visual e do ar, impermeabilização do solo e a própria dimi-

nuição da qualidade de vida dos moradores. 

Além disso, explique que muitas pessoas migram para os centros urbanos a fim de encontrar 

emprego e melhores condições de vida (por motivos já citados, como a desigualdade social, a mecani-

zação do campo etc.), porém, como o fluxo migratório para esses centros é muito alto, a cidade fica 

saturada e muitas pessoas continuam sem emprego e, às vezes, vivem em condições piores do que as 

do lugar onde moravam. Disponibilize 10 minutos da aula para essa discussão. 

Nos 20 minutos finais da aula, organize os estudantes em grupos de quatro e proponha a eles 

que façam mapas conceituais relacionando os conceitos aprendidos até aqui. Para isso, distribua folhas 
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de papel sulfite A4, lápis e canetas coloridas, para que o mapa seja visual aos estudantes. Oriente-os a 

lembrar os motivos pelos quais uma parcela da população migra, as consequências sociais, econômicas 

e ambientais causadas pelo fluxo de pessoas em centros urbanos e, se possível, relacionar os relatos 

dos estudantes sobre seus familiares que migraram a essas motivações. Após as produções, promova 

a apresentação dos mapas e aproveite o momento para correções e considerações relevantes. 

Aula 3 – Índice de Desenvolvimento Humano 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em duplas e, posteriormente, em um único grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: mapas do Brasil em branco com a divisão dos estados, lápis coloridos, lousa e giz 

de lousa. 

Previamente, imprima mapas do Brasil em branco, mas com a divisão dos estados, de forma 

que haja uma folha para cada dupla de estudantes da sala de aula. 

Inicie a aula dividindo os estudantes em duplas. Pergunte à turma o que um ser humano pre-

cisa para viver de forma digna. Eles podem citar alimentação, moradia, educação e acesso a serviços 

de saúde e de lazer, dentre outros. Explique que uma forma de medir a situação de vida de uma po-

pulação em geral é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que considera, entre outras coisas, a 

média da renda, do acesso à educação e a esperança de vida (quantos anos em média as pessoas 

vivem) dos habitantes de um determinado local. Utilize em torno de 15 minutos para essa conversa 

inicial. 

Em seguida, distribua um mapa do Brasil para cada dupla e peça a cada uma que selecione três 

cores e crie legendas para os índices de desenvolvimento humano (baixo, médio e alto). Na sequência, 

oriente-os a pintar os estados de acordo com as cores estabelecidas na legenda e com suas instruções 

(dados de 2010): 

• Alto: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

• Médio: Roraima, Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe, Bahia e Tocantins. 

• Baixo: Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas. 

Após terminar seus mapas, questione a turma: Quais regiões do país têm mais estados com 

alto índice de desenvolvimento humano?, Quais apresentam mais estados com baixo índice de desen-

volvimento humano? Utilize em torno de 20 minutos para essa atividade. 

Nos 15 minutos finais de aula, destaque que todos têm direito a condições dignas de vida e 

peça aos estudantes que proponham medidas que melhorem a qualidade de vida e possam refletir em 

um aumento do Índice de Desenvolvimento Humano no país. Anote na lousa as propostas citadas e 
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auxilie-os caso tenham dificuldades. Os estudantes podem citar a construção de mais hospitais e es-

colas públicos em locais de maior necessidade, condições mais igualitárias de empregos, incentivo à 

educação de adultos não alfabetizados, dentre outros. 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e como eles os relaci-

onam com as informações novas a que têm acesso. 

Durante a aplicação das atividades, verifique se o estudante: 

1. Foi capaz de identificar o aumento populacional com o tempo e a distribuição desigual da po-
pulação no Brasil. 

2. Reconheceu que os movimentos migratórios ocorrem por diversas razões. 

3. Percebeu que o fluxo migratório gera consequências para os centros urbanos, tanto sociais 
como econômicas e ambientais. 

4. Conseguiu elencar os conceitos em mapas conceituais, relacionando-os de maneira coerente. 

5. Reconheceu as desigualdades de condições dentro do país. 

6. Propôs formas de melhorar o desenvolvimento humano no país. 

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação, para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Soube ouvir as explicações dos meus colegas? 

• Consegui fazer meus colegas me compreenderem? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadro, com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Considerando o processo de ocupação do território brasileiro, podemos afirmar que:  

(   ) A ocupação do território brasileiro teve início na região litorânea. 

(   ) A população brasileira encontra-se igualmente distribuída pelo território do país. 

(   ) A região Norte tem a maior densidade populacional do país. 

2. Reflita sobre sua cidade. Quais são os motivos pelos quais as pessoas migram para ou deixam 
sua cidade? Quais são as consequências que o fluxo migratório pode ocasionar? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante assinale: 

( x ) A ocupação do território brasileiro teve início na região litorânea. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante reflita sobre as dinâmicas populacionais, estabe-
lecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura, além dos impactos econômi-
cos, sociais e ambientais causados pelo fluxo migratório. 


