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APRESENTAÇÃO
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A urbanização brasileira intensificou-se a partir dos anos 1940/1950. Decor-
reu do êxodo rural e do desenvolvimento industrial que impulsionou grandes 
deslocamentos populacionais para as cidades e dinamizou as atividades co-
merciais e de serviços nesses espaços. No entanto, a urbanização foi mais 
intensa que a industrialização: não gerou os empregos necessários para re-
ceber o grande número de migrantes que deixaram o espaço rural rumo às 
cidades.

Urbanização no Brasil
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Imagem aérea da Represa Billings, rodeada por construções, no bairro do Grajaú, em São Paulo 
(SP), 2015. A ocupação das margens da represa coloca em evidência dois problemas urbanos: 
social (moradia) e ambiental (ocupação das áreas de mananciais).
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • Quais os processos da urbanização.

 • Os problemas sociais e ambientais provenientes da urbani-
zação.

 • Como a urbanização mudou a dinâmica social e cultural.

 • A concentração de áreas urbanas no Brasil.

 • A relação entre desenvolvimento industrial e urbanização.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Urbanização. Periferização 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada, 
essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio dos 
alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre as metrópoles brasileiras.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a atividade da página 107. 

Apresente os pontos do processo de urbanização no Brasil. Explore o gráfico, 
pontuando o período em que houve a mudança da maioria da população rural 
para urbana. Mostre como a urbanização trabalhou de forma concentradora e 
excludente ao ponto que ao mesmo tempo junta a população, exclui aqueles 
que não se adequam a realidade urbana.

Apresente as tendências atuais na urbanização do Brasil. E descreva as cida-
des médias, peça aos alunos que pontuem as características de uma cidade 
média, e relacione a possibilidade da cidade onde ele mora ser uma cidade 
média.

AULA 2

Inicie a aula apresentando o conceito de Ride, explore o mapa da página 111 
como auxílio. Explique o processo de conturbação, responsável pela metro-
polização, explore a imagem de satélite da página 112 que mostra a região 
metropolitana de São Paulo. Diferencie os termos município e cidade.

Apresente o mapa da página 113 que mostra os diferentes níveis de metrópo-
lis, peça para que os alunos relacionem os fatores de densidade demográfica, 
industrialização e urbanização, na interpretação do mapa.

AULA 3

Inicie a aula mostrando o mapa da megalópole em formação entre Rio de 
Janeiro e São Paulo. Explique o que acontece para a formação de uma me-
galópole a importância desse aglomerado de cidades no país e também no 
cenário mundial.

Proponha  resolução das atividades da página 115.

Inicie um debate com os alunos sobre os problemas urbanos no Brasil, desta-
que pontos como a urbanização rápida, a falta de infraestrutura, as moradias 
precárias, a falta de planejamento urbano.

Separe a turma em duplas e peça que eles realizem a leitura e a resolução das 
atividades da página 117.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4

Inicie a aula explicando o processo de favelização e como ocorre a especulação 
imobiliária, mostre como a instalação de novas redes de infraestrutura podem 
influenciar na valorização dos imóveis, mesmo em áreas distantes do centro.

Discuta também as questões ambientais, a questão da falta de acesso ao sa-
neamento básico, uma realidade de muitas casas no Brasil ainda. A questão 
da coleta e destino do lixo, a poluição ambiental.

E discuta sobre as questões da violência urbana. Qual a solução vista pelos 
alunos para esse problema.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


