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Título: Urbanização e transformações na cidade e no 

campo 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é apresentar o conceito de urbanização, além de estimu-

lar a percepção dos efeitos do processo de urbanização no espaço. Para isso, os alunos vão construir 

duas maquetes que representem a transformação de um espaço rural em espaço urbano. 

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. 

Recursos e materiais necessários  

Materiais para construção de maquetes (base, sucatas, cartolina, papéis diversos, serragem, 

tinta guache, pincéis, palitos, barbante, tesoura sem ponta, cola etc.), gráfico com a evolução da 

população urbana e rural no Brasil, fotografias de diferentes tipos de espaços urbanos, fotografias de 

uma mesma rua ou cidade, retratada em épocas diferentes, computador com acesso à internet, 

projetor, folha de papel A4, canetas hidrográficas coloridas, caderno, lápis, borracha. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em círculo, durante o momento de conversa. Em seguida, organizados em grupos. 

Antes da aula, será necessário providenciar:  

• Materiais para construção de maquetes (base, sucatas, cartolina, papéis diversos, serra-
gem, tinta guache, pincéis, palitos, barbante, tesoura sem ponta, cola etc.). Cada grupo 
que fará a confecção das maquetes deverá receber duas bases do mesmo tamanho, pois 
serão confeccionadas duas maquetes. 

• Gráfico com a evolução da população urbana e rural no Brasil. Esse gráfico pode ser ge-
rado no site do IBGE (disponível em: <https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx? 
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no=10&op=0&vcodigo=CD93&t=taxa-crescimento-anual-populacao-situacao-domicilio>, 
acesso em: 5 dez. 2017), mas costuma estar presente em livros didáticos de Geografia. 

• Fotografias de diferentes tipos de espaços urbanos, desde os pequenos, com ruas de ter-
ra, até grandes cidades industriais.  

• Fotografias de uma mesma rua ou cidade, retratada em épocas diferentes, com altera-
ções substanciais na paisagem, de modo que se possa demonstrar o processo de urbani-
zação. Sugerimos o uso de fotografias de cidades médias, como Juazeiro do Norte, no 
Ceará. No site da prefeitura, por exemplo, há algumas imagens antigas da cidade: 
<http://www.juazeiro.ce.gov.br/Cidade/Historia/>. Acesso: 5 dez. 2017. Procure também 
por fotos recentes do município, para comparar com as fotos antigas. Caso seja possível, 
utilize ainda imagens do espaço urbano do município onde se localiza a escola. 

As imagens sugeridas poderão ser apresentadas impressas ou projetadas, caso a escola tenha 

o recurso. 

1ª atividade: 

Ao iniciar a aula, organize os alunos em círculo e passe as imagens das cidades para que eles 

as observem. Após os alunos visualizarem todas as imagens, pergunte qual é a diferença entre elas. 

Peça aos alunos que levantem a mão e aguardem que você indique a vez de cada um falar.  

Esclareça que, ao longo do tempo, muitas pessoas se mudaram do campo em direção às ci-

dades; esse movimento fez com que as cidades crescessem. Aproveite esse momento para apresen-

tar aos alunos o gráfico com a evolução da população urbana e rural no Brasil. A partir dessas 

informações, mostre a eles que, na primeira metade do século XX, a população rural era maior que a 

população urbana; no decorrer da segunda da metade do século, a situação se inverteu, com o 

crescimento acelarado das cidades, tanto em quantidade, quanto em extensão. 

Pergunte aos alunos o que pode mudar em um local quando mais pessoas passam a morar e 

a circular nele. Nesse momento, eles podem falar sobre a quantidade e o tamanho das casas e 

edifícios, a quantidade de pessoas e de veículos, o tipo de pavimento, a presença de iluminação 

pública, a quantidade de estabelecimentos comerciais e de serviços, a presença de trabalhadores nas 

ruas. Utilize as imagens selecionadas para ilustrar essa mudança, pedindo aos alunos que apontem as 

diferenças nas paisagens apresentadas e que demonstram o crescimento urbano. Ressalte que, em 

alguns casos, há o crescimento de cidades já existentes; em outros, há a transformação do espaço 

rural, ou seja, onde não há cidade, em espaço urbano. 

Para fechar a conversa e a exposição, explique aos alunos que esses dois elementos juntos, 

ou seja, a ida de pessoas do campo para as cidades e a transformação do espaço e das paisagens 

causada pelo crescimento dessas cidades e das atividades econômicas, com ampliação de infraestru-

tura (rodovias, redes de energia elétrica, de água, de esgotos e de comunicação, por exemplo) 

caracterizam o processo de urbanização. 
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2ª atividade: 

Para trabalhar o conceito, proponha aos alunos que elaborem duas maquetes, representan-

do um mesmo local, antes e depois da urbanização. Para isso, divida a classe em grupos de, no 

mínimo, quatro alunos. 

O trabalho será dividido em duas fases; sendo assim, a primeira maquete a ser produzida re-

presentará o espaço rural, com uma estrada de terra, poucas casas, espaços de agricultura e pecuá-

ria, além de outros elementos característicos. Antes de iniciar a realização da maquete, organize na 

lousa uma lista de formas características de paisagens rurais. Essa lista deve ser construída com 

auxílio dos alunos. Após a organização coletiva da lista, distribua a base da maquete aos grupos (de 

papelão, madeira ou outro material disponível) e deixe que, por alguns minutos, eles decidam como 

será o traçado da rua e quais elementos da paisagem rural vão retratar na maquete. Peça a eles que 

listem os elementos no caderno, para que você possa circular pelas equipes, observando se os 

elementos escolhidos estão corretos. 

Disponibilize os materiais aos alunos para que iniciem a produção dos trabalhos. Caso não 

haja tempo para produção da maquete na mesma aula, peça aos grupos que o façam em casa ou na 

escola, em horário extra-aula. Não é necessário que eles finalizem todos os detalhes da maquete 

para a segunda aula, pois a terceira aula será reservada para a produção das duas maquetes. No 

entanto, é importante que ao menos um esboço da maquete esteja pronto, para tornar mais fácil a 

produção da segunda maquete. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: no início da aula, em uma roda de conversa; em seguida, deverão se organizar da melhor 
forma possível para elaboração dos trabalhos. 

1ª atividade: 

Peça aos grupos que apresentem as suas maquetes do espaço rural, finalizadas ou não.  

Para ajudá-los a pensar em como será a elaboração da segunda maquete, proponha um 

exercício de imaginação: o espaço rural representado na primeira maquete passou por uma urbani-

zação, pois muitas pessoas se instalaram naquele local e muitas edificações foram construídas. É 

necessário, então, que eles pensem em algum fator de atração da população para aquele espaço: Por 

que aquele espaço foi urbanizado? Como aquele espaço se transformará em urbano? O que atrairá 

as pessoas a habitar ali? Explique aos alunos que o processo de urbanização no Brasil se deu, princi-

palmente, pela industrialização. Com o processo de mecanização do trabalho no campo e a concen-

tração de terras, adquiridas por grandes proprietários, muitos trabalhadores passaram a buscar 

emprego nas indústrias e outras atividades do espaço urbano. Sendo assim, é importante que a 

maquete do espaço urbanizado contenha um elemento de atração de trabalhadores, o que, por sua 
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vez, causou a expansão urbana: pode ser uma indústria e estabelecimentos comerciais (lojas, entre 

outros) além de uma rodoviária, por exemplo. 

Pergunte aos alunos como aquele espaço vai se transformar com a chegada de pessoas. As 

seguintes perguntas podem auxiliar na reflexão dos grupos: Será necessária uma escola para abrigar 

as crianças que chegaram ou que vão nascer? Onde essas pessoas vão morar? Será que as casas vão 

comportar o aumento no número de pessoas? Será necessário construir prédios? O espaço possui 

um hospital ou posto de saúde? Não seria bom ter um serviço de saúde para atender as pessoas? 

Onde os novos moradores vão comprar alimentos e outros tipos de produtos? O que acontecerá com 

a circulação de pessoas e automóveis na rua? Será necessário pavimentar a rua com asfalto? Há 

eletricidade? Será necessário construir postes? 

Peça a cada grupo que faça uma lista de tudo o que deve ser modificado na paisagem da ci-

dade com a chegada dessa nova quantidade de pessoas. O exercício será o mesmo realizado na 

primeira aula, com os grupos anotando os elementos no caderno, para que você possa avaliar o 

processo de produção e a correção dos elementos escolhidos para compor a paisagem representada. 

É importante que seja possível reconhecer o espaço nas duas maquetes, ou seja, algum elemento da 

paisagem deverá ser mantido na segunda maquete: a disposição da rua, a presença de vegetação, 

um rio, uma construção. 

2ª atividade: 

Em seguida, distribua aos grupos a segunda base (no mesmo tamanho e material que a pri-

meira) e os materiais para a elaboração da maquete. A aula seguinte será reservada para a finaliza-

ção das produções, mas os alunos também poderão usar o horário extraclasse para a realização da 

atividade. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: aula reservada para confecção das maquetes; sendo assim, os grupos deverão se organizar da 
melhor forma para a realização da atividade. 

Reserve a aula para a finalização das produções. Ao longo da aula, auxilie os grupos com dú-

vidas ou dificuldades, procurando sempre observar se as produções estão sendo feitas da maneira 

correta, pontuando problemas conceituais ou de execução. As maquetes deverão estar finalizadas 

para a aula seguinte. 

Em um momento apropriado da aula, oriente os alunos em relação à apresentação dos tra-

balhos: cada grupo apresentará suas maquetes na frente da sala, explicando as mudanças pelas quais 

o espaço passou durante o processo de urbanização. Eles deverão falar sobre as causas que levaram 

aquele espaço a ser urbanizado, apresentando explicações sobre as atividades econômicas que se 

instalaram naquele local e sobre os demais elementos que transformaram a paisagem. Se quiserem, 
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os alunos poderão criar um nome e uma história para a sua cidade. Os alunos deverão elaborar, 

também, um breve texto explicativo sobre o trabalho, em meia folha de papel A4, pois as maquetes 

serão expostas em espaço comum da escola, e os textos serão expostos com os trabalhos. 

Aula 4 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em semicírculo, para visualizarem as maquetes apresentadas pelos colegas. 

1ª atividade: 

Organize a sala para a apresentação dos alunos, agrupando na frente da sala algumas cartei-

ras. Os grupos deverão apresentar seus trabalhos, um por vez, explicando como se deu o processo de 

urbanização do espaço que imaginaram e representaram. Acompanhe as apresentações, fazendo 

perguntas se necessário, especialmente para verificar se os alunos compreenderam como se dá o 

processo de crescimento das cidades e de transformações do espaço.  

2ª atividade: 

Ao final de todas as apresentações e com ajuda dos alunos, monte uma exposição em espaço 

comum da escola para que toda a comunidade escolar possa apreciar os trabalhos dos colegas. 

Aferição de aprendizagem 

Durante a primeira aula, observe se os alunos relacionam as transformações observadas nas 

fotografias com o processo de urbanização. Verifique se eles compreenderam que a urbanização 

também está relacionada com a migração de trabalhadores do campo para as cidades, especialmen-

te em busca de trabalhos na indústria, no comércio e nos serviços. Ainda na primeira aula, certifique-

se de que os alunos compreenderam que a urbanização compreende tanto o fenômeno de cresci-

mento das cidades quanto a transformação de espaços rurais em espaços urbanos, a implementação 

de infraestrutura (rodovias, redes de energia elétrica, de água, de esgoto e de comunicação), a 

modernização do campo, com a chegada de diversos equipamentos, inclusive eletricidade, entre 

outros, ao espaço rural. Ao longo das demais aulas, observe se todos conseguiram reproduzir nas 

maquetes os principais elementos das paisagens do campo e da cidade, de forma que se possa 

compreender o impacto, no espaço, do processo de urbanização. A intenção dessa atividade é fazê-

los refletir sobre os processos que causam o crescimento das cidades, e isso deve ser levado em 

conta ao avaliar a apresentação dos trabalhos, bem como a habilidade no exercício de construção da 

maquete. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Considerando a maquete que produziram ao longo das aulas, liste algumas atividades econômi-
cas realizadas no espaço representado antes e depois do processo de urbanização. 

2. Você acha que o processo de urbanização é positivo ou negativo? Justifique sua resposta. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Antes da urbanização, predominavam no espaço atividades de agricultura, 
pecuária, extrativismo. Depois, outras atividades passaram a ser realizadas ali, como comércio, 
serviços e indústria. 

2. Resposta esperada: Por um lado, o processo de urbanização permite, por exemplo, que mais 
pessoas habitem perto de serviços como saúde e educação. Por outro lado, a urbanização feita 
sem planejamento pode causar impactos ambientais e outros problemas sociais. 


