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Título: Tecnologia e espaço geográfico 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é apresentar aos alunos as mudanças ocorridas no espa-

ço geográfico, decorrentes do processo de industrialização, com destaque para o Brasil. Por meio da 

visualização de mapas e de atividades de reflexão, os alunos vão compreender os reflexos do proces-

so de industrialização no país. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Território, redes e urbanização 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, eco-

nômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e 

o campo e entre cidades na rede urbana. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, mapa da concentração industrial no Brasil e mapas da evolução da rede de transpor-

tes no Brasil, projetor, caderno, lápis, borracha, régua, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: em semicírculo, nos momentos de diálogo com toda a turma; em dupla para a realização da 
atividade. 

1ª atividade: 

Inicie a aula com uma roda de conversa. Questione os alunos: O que é uma indústria? Eles 

deverão responder que a indústria é a responsável por transformar a matéria-prima em produtos 

diversos. Para isso, a indústria utiliza máquinas e mão de obra. 

Pergunte: As indústrias podem se instalar em qualquer local ou é necessário que haja alguma 

infraestrutura para que elas possam funcionar? Essa questão pretende fazer com que os alunos 

reflitam sobre alguns aspectos das relações da industrialização com o espaço: para que a indústria 
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possa produzir, é necessário que haja estruturas apropriadas, como acesso a meios de transporte 

(estradas, ferrovias, hidrovias), energia, mão de obra, matérias-primas. 

Por meio da conversa, leve os estudantes a perceber que a industrialização causa profundas 

transformações na paisagem, fazendo com que as cidades cresçam em virtude da atração de traba-

lhadores do campo para o trabalho na indústria. Além disso, o aumento na produtividade, a maior 

diversificação na oferta de produtos e a estruturação dos meios de transportes faz com que aumen-

tem as trocas entre o campo e as cidades, e também formem rede de cidades, caracterizada por 

circulação de mercadorias, pessoas, informações, serviços e valores em dinheiro entre diferentes 

espaços urbanos. Essa circulação, por sua vez, é possível graças à estruturação de rodovias, ferrovias, 

portos, aeroportos, cabos telefônicos e de internet, satélites de comunicação, antenas diversas. Com 

a industrialização também intensifica-se o processo de estruturação de cidades com diferentes 

funções. 

Todos esses aspectos se influenciam mutuamente e são característicos do processo de indus-

trialização. 

2ª atividade: 

Explique aos alunos que, ao alterar as paisagens e o espaço geográfico, a industrialização 

também causa prejuízos ambientais. O uso da água e de energia, a retirada de matérias-primas da 

natureza e os resíduos do processo industrial geram poluição, desmatamento e outros prejuízos ao 

ambiente. Pergunte aos alunos se, no lugar onde vivem, eles percebem problemas ambientais 

relativos à presença de indústrias. 

Com os alunos organizados em duplas, distribua a cada um uma folha de papel. Nessa folha, 

eles deverão criar uma história em quadrinhos, de três ou quatro quadros, mostrando como se dá o 

processo de degradação do ambiente a partir da instalação de indústrias em determinada paisagem. 

3ª atividade: 

Com os quadrinhos prontos, peça às duplas que apresentem seus trabalhos. Com base nas 

atividades apresentadas, questione os alunos: Como podemos fazer para garantir que as atividades 

industriais prosperem, já que são necessárias à sociedade, mas sem causarem prejuízos ao ambien-

te? A partir dessa questão, conduza uma conversa para levar os alunos a refletir sobre o crescimento 

industrial sustentável, baseado no descarte adequado dos resíduos industriais, no incentivo às 

tecnologias que reduzam a emissão de poluentes, no uso de matérias-primas e de água, entre outros 

fatores. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: conforme o habitual. 

Para esta aula, será necessário utilizar alguns mapas: concentração industrial no Brasil e ma-

pas da evolução da rede de transportes no Brasil. Os mapas podem ser localizados no Atlas geográfi-

co escolar do IBGE (7 ed., p. 136, 141 e ser impressos ou digitalizados, caso a escola possua esse 

recurso. 

1ª atividade: 

No início da aula, relembre o conteúdo trabalhado na aula anterior. Fale novamente sobre as 

transformações causadas pela industrialização no espaço geográfico com o processo de moderniza-

ção, crescimento das cidades e evolução da rede de transportes, e como isso contribui para estreitar 

as relações entre  o campo e a cidade e estruturar uma rede de cidades. 

Diga aos alunos que, no Brasil, o processo de industrialização ocorreu ao longo do século XX. 

Na segunda metade do século, a população urbana cresceu proporcionalmente muito mais que 

arural, evidenciando o crescimento das cidades, decorrente, em parte, do processo de industrializa-

ção do país. No entanto, a industrialização não se deu de forma homogênea em todo país. 

Apresente aos alunos o mapa da concentração industrial no Brasil. Auxilie-os na leitura do 

mapa, incentivando-os a observar os estados e os municípios onde se concentram as indústrias no 

Brasil. Ajude-os a observar o corredor industrial entre São Paulo e Rio de Janeiro, explicando que a 

região do Vale do Paraíba é uma das principais zonas industriais do Brasil. Chame a atenção para a 

concentração industrial nas capitais do Nordeste, do Centro-Oeste e da Região Sul, além da Zona 

Industrial de Manaus. Peça aos alunos que localizem no mapa o estado e o município (localização 

aproximada) onde vivem, relacionando as informações do mapa à paisagem que observam no lugar 

onde vivem. 

Em seguida, apresente o mapa da evolução da rede de transportes no Brasil. Esse mapa os 

ajudará a perceber o conceito de rede de cidades e sua expansão no Brasil por meio do investimento 

em infraestrutura de transportes. Faça a relação entre a concentração industrial e a concentração da 

infraestrutura de transporte, auxiliando os alunos a perceber que a presença de rede de transportes 

e a industrialização estão inter-relacionadas. 
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Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: em semicírculo, nos momentos de diálogo com toda a turma; em grupos de quatro integrantes 
para a atividade. 

1ª atividade: 

Os alunos deverão pesquisar informações sobre indústria de base no Brasil. Antes que apre-

sentem as suas pesquisas, forneça-lhes um breve histórico sobre esse tipo de indústria. Esclareça que 

o governo brasileiro, para auxiliar no desenvolvimento de indústrias e também como forma de atrair 

empresas estrangeiras, investiu, a partir da década de 1940, na criação de indústrias de base. 

Na lousa, anote, em uma linha do tempo, os dados a seguir: 

1942 – Companha Vale do Rio Doce (CVRD) 

1943 – Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

1953 – Petrobras 

Pergunte aos alunos se conhecem ou se já ouviram falar em alguma dessas empresas. Co-

mente que elas são responsáveis por algumas das principais atividades de base para a indústria: a 

CVRD – atualmente chamada “Vale” – é uma companhia de mineração (extração e transporte de 

minérios); a CSN, uma siderúrgica, e a Petrobras, uma empresa de exploração, transporte e refinode 

petróleo. 

2ª atividade: 

Após o histórico inicial da aula, proponha aos alunos que apresentem as informações que 

pesquisaram. Complemente com informações sobre os tipos de indústrias de base, se necessário, 

certificando-se de que os alunos trouxeram informações sobre as principais atividades: siderurgia, 

mineração, petróleo e gás, cimento, entre outras. 

3ª atividade: 

Peça aos alunos, que em grupos de quatro integrantes, discutam a importância da indústria 

de base no processo de industrialização do Brasil. Após um tempo determinado para as discussões, 

proponha que cada grupo apresente suas conclusões aos demais colegas. 
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Aferição de aprendizagem 

Ao longo do processo, observe o interesse e a participação dos alunos nas conversas e ativi-

dades propostas. Durante a primeira aula, observe se eles compreenderam as transformações que a 

industrialização provoca no espaço geográfico com o aumento da infraestrutura e o crescimento das 

cidades. Nesta aula, também deverão refletir sobre como essas mudanças, se não forem feitas de 

maneira sustentável, podem provocar prejuízos no ambiente. Na segunda aula, avalie se os alunos 

conseguiram tirar conclusões sobre a observação dos mapas apresentados, relacionando a concen-

tração industrial, a rede de transportes e a conexão entre os diferentes locais e cidades. Verifique, 

por meio da produção do registro no caderno, se eles conseguiram refletir sobre as mudanças no 

espaço geográfico com o crescimento das cidades e a concentração industrial e na infraestrutura das 

áreas próximas às capitais dos estados e também na Região Sudeste. Na última aula, avalie as 

pesquisas apresentadas e a compreensão do conceito de indústria de base, além de observar se os 

alunos entenderam a importância da indústria de base na industrialização do Brasil, por meio da 

atividade em grupo. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Você observa alterações na paisagem causadas pela presença de indústrias no lugar onde vive, 
ou já esteve em algum local onde pôde observá-las? Explique. 

2. Como a industrialização influencia nas relações entre campo e cidade, e entre as diferentes 
cidades? 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Auxilie os alunos na constatação dessas alterações. 

2. Resposta esperada: a industrialização é dependente de matérias-primas vindas do campo. Além 
disso, ao promover o crescimento das cidades, a necessidade de trocas com o campo torna-se 
cada vez mais frequente. Com a distribuição das diferentes indústrias em locais diversos, as ci-
dades adquirem diferentes funções; isso torna cada vez mais importante que as cidades estejam 
conectadas entre si, por meios de comunicação e de transporte. 


