
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
 
             ROTEIRO DE GEOGRAFIA – ENSINO MÉDIO 
 
                              VOLUME 3 
 

 
                                                                  
                                                                UNIDADE 2 
 
 
   OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
• Entender a urbanização e metropolização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento; 

págs. 35 a 43. 

• Entender os desafios do mundo urbano contemporâneo; págs. 50 a 54. 

• Entender a urbanização da América Latina; págs. 44 a 48. 

• Perceber as desigualdades sociais urbanas e a qualidade de vida dos habitantes; págs. 55 

a 61. 

ROTEIRO DE ESTUDO: 

➢ Estima-se que as primeiras cidades surgiram há aproximadamente 6 mil anos, na 

Mesopotâmia (atual Iraque), e depois se desenvolveram no Egito e em regiões da Índia e 

da China. Os Povos pré-colombianos como os incas, os maias e os astecas também 

construíram sofisticados núcleos urbanos na América. 

 

➢ A urbanização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento:  

Cada vez mais pessoas saem do campo para morar em cidades. os problemas que essa mudança 

histórica provoca, constituem um desafio para técnicos e líderes políticos. 

Fragmento de A explosão urbana: 

Em 1950, os países desenvolvidos contavam 155 milhões de habitantes urbanos a mais do que 

os países em desenvolvimento. Em 1970, a diferença não ultrapassava 30 milhões. No final do 

século, nos países em desenvolvimento viverão 1,9 bilhão de citadinos (que vivem em cidades), 

ou seja, dez vezes mais do que nos países desenvolvidos. Mas a população rural, em torno de 3 

bilhões, continuará a marchar implacavelmente para as grandes concentrações urbanas. 

Nos países em desenvolvimento, a urbanização se produziu sem o apoio prévio da 

industrialização e em ritmo descontrolado, de modo que o crescimento das cidades é hoje três 

vezes mais acelerado do que nos países industrializados. Uma das consequências mais graves 

dessa urbanização galopante é a perda crescente, pelo campo, de boa parte de sua mão-de-obra 

ativa, contribuindo para aumentar o déficit da produção de alimentos. 

0 problema do tamanho ideal das cidades preocupa sociólogos e economistas, sobretudo nos 

países em desenvolvimento onde elas continuam a crescer em ritmo vertiginoso (acelerado). As 

megalópoles (megalópole é o aglomerado (conurbação) de várias metrópoles, como exemplo: a 

faixa que vai de Boston a Washington ou a grande São Paulo, com15 milhões de habitantes ou 

mais; algumas estão no mundo em desenvolvimento. 



Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, as grandes metrópoles dos países 

industrializados atingiram suas dimensões máximas e nelas permanecerão durante cerca de trinta 

anos, mas o mesmo não aconteceu nas regiões menos desenvolvidas, onde muitas cidades que 

não constavam entre as grandes aglomerações urbanas dos anos 70 hoje lideram a lista das 

megalópoles do globo. 

Cidade do México, São Paulo, Calcutá e Bombaim, que nos anos 70 disputavam o sexto lugar, 

em 1985 passaram à linha de frente em âmbito mundial e ultrapassaram a casa dos 10 milhões 

de habitantes. Nos países em desenvolvimento, o crescimento demográfico urbano resulta antes 

das migrações e da expansão geográfica e espacial das cidades que do crescimento natural de 

sua população. Mas a fecundidade das famílias de imigrantes e de habitantes das áreas 

absorvidas pelas cidades frequentemente continua, durante uma geração, superior à das famílias 

naturais do meio urbano. 

Nos países industrializados, a expansão das grandes cidades não repercute significativamente na 

agricultura, que se caracteriza pela produção de excedentes. Já nos países em desenvolvimento 

tem repercussões catastróficas em todos os níveis: meio ambiente, recursos, repartição 

geográfica da população e estruturas socioprofissionais. 

Essa expansão desmensurada das grandes cidades exige a implantação de complexas redes de 

comunicação, bastante pesadas para economias vacilantes. A redução das taxas de crescimento 

natural das populações dos países em desenvolvimento tem lugar de destaque na ordem das 

prioridades nacionais e internacionais. Urge controlar a urbanização nesses países e harmonizá-

la com as políticas agrícola, de emprego e de redistribuição populacional. 

Com seu cortejo de problemas sociais, técnicos e ecológicos, a crise urbana freia o avanço 

econômico dos países do Terceiro Mundo. É preciso remediar a concentração excessiva de 

infraestrutura, atividades econômicas e serviços sociais nas grandes cidades e metrópoles, além 

de criar indústrias e setores de atividades capazes de absorver a mão-de-obra rural. 

 

➢ Urbanização da América Latina: 

O aumento da concentração fundiária no espaço agrário da américa-latina, junto com às difíceis 

condições de vida dos camponeses, levou uma grande parte de camponeses a abandonarem 

suas terras e migrarem para as cidades, por volta do século XX. 

Esse movimento migratório, que fez acelerar o processo de urbanização em vários países da 

América Latina. outros fatores que contribuíram: 

• O desenvolvimento da atividade industrial, a exploração do ocorrido em países como Brasil, 

México, Argentina, que gerou muitos postos de trabalho nas fabricas, no comércio e nos setores 

de serviços, atraindo mão-de-obra para as cidades ; 

• As modernizações do campo, que fez com que milhares de postos de trabalhos se extinguissem 

e levando os camponeses a irem buscar trabalho nas cidades. Além disso, a urbanização dos 

países latino-americanos deve-se, também, ao próprio crescimento natural da população urbana. 

A América latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, pois sua taxa média de 

urbanização encontra-se em torno de 76%, bem maior que a da Ásia e a África, de 38%. 

Um aspecto importante da urbanização nos países latino-americanas deve-se ao processo de 

metropolização. Isso ocorre porque as pessoas que viviam no campo foram em direção aos 

centros urbanos, onde existe uma oferta de trabalho maior que na área agrícola . Algumas das 



maiores cidades do mundo estão na América Latina, como a Cidade do México (a maior 

aglomeração urbana do globo), as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. 

A urbanização na América Latina ocorreu de forma desordenada, o que proporcionou o surgimento 

de áreas urbanas extremamente desordenadas. 

A urbanização na América Latina foi excludente, em quanto a maioria da população não teve 

acesso a moradias adequadas e nem mesmo a serviços urbanos essenciais, como saneamento 

básico, segurança e coleta de lixo, formou-se uma grande desigualdade social no meio urbano. O 

crescimento das atividades urbanas nos países latino-americanos, principalmente na indústria, 

não foi capaz de gerar novos empregos na mesma velocidade em que a população crescia. 

Como consequência um grande número de trabalhadores passou a fazer parte do chamado setor 

informal da economia, exercendo atividades que não possuem assinatura da carteira de trabalho 

e ainda oferecem baixos salários. 

Essa situação provocou o empobrecimento de grande parte da população, que não teve acesso 

a moradias adequadas, coleta de lixo, escolas e nem mesmo a educação. 

• A América Latina engloba. Países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela.   

 

• A América Latina são todos os países do continente americano que falam espanhol, português 

ou francês, bem como outros idiomas derivados do latim. 

 

➢ MOBILIDADE URBANA:  

A inexistência de uma política clara e contínua de transporte público levou a um serviço caro e de 

baixa qualidade. Ônibus em número insuficiente realizam percursos demorados, o que implica em 

superlotação e grande espera nos pontos de parada. Além disso, não houve investimento em 

transporte ferroviário, enquanto o metroviário foi construído tardiamente. São poucas as capitais 

brasileiras que dispõem de linhas de metrô. Isso provoca o aumento de automóveis nas vias. 

➢ MORADIA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA: 

Áreas de risco são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas 

a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica. Por exemplo, lagoas sujeitas a inundação, 

florestas sujeitas a incêndios, áreas de alta declividade (encostas ou topos de morros) com risco 

de desmoronamento ou deslizamento de terra, áreas contaminadas por resíduos tóxicos, etc. 

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADES PARA RESPONDER E PESQUISAR, CASO SEJA NECESSÁRIO: 

 

1.Antes da chegada dos Europeus ao território americano havia aqui uma série de povos com 

culturas e organizações muito diferentes. Esses grupos receberam o nome de povos pré-

colombianos (por existirem antes da chegada de Colombo). A organização e costumes desses 

povos representaram um grande desafio à compreensão dos espanhóis. Ainda que a conquista 



espanhola tenha subjugado esses indígenas, esses conquistadores incorporaram algumas de 

suas características e tiveram que se adaptar às realidades do “novo continente” 

 

 

                                                                                                              Fonte: jraleixo.com. 

O que os povos incas, maias e astecas desenvolviam, numa época tão  remota? 

Preencha o quadro abaixo: 

POVOS PRÉ-COLOMBIANOS  

 
INCAS  
 

 

 
MAIAS 
 

 
 
 

ASTECAS 
 

 
 
 

 

2. . Assinale a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram para a 
intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX: 

a) Expansão do processo de industrialização do país 

b) A revolução verde e o consequente processo de mecanização do campo 

c) Execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades 

d) Aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural 
 
3.  As cidades da região Sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do 
campo (êxodo rural) e também de outras regiões do país (migrações regionais), fato que se deu 
de forma mais acentuada na década de 1970 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste 
consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se: 
 
a) pelas preferências culturais dos migrantes. 
b) pela maior presença de indústrias e empregos. 
c) pela maior receptividade da população local. 
d) pelo processo de marcha para o litoral do país. 
e) pelo alto preço do solo nas demais regiões. 



4. Relacione a primeira coluna, com a segunda coluna, em relação as cidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) SEDENTARISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) 

É o processo de crescimento 
urbano de uma cidade e sua 
constituição como centralidade de 
uma região metropolitana, isto é, de 
uma área composta por vários 
municípios que congregam a 
mesma dinâmica espaço-territorial. 

 
      B) URBANIZAÇÃO 

(    ) 

É o termo pelo qual se designa a 
migração do campo por seus 
habitantes, que, em busca de 
melhores condições de vida, se 
transferem de regiões consideradas 
de menos condições de 
sustentabilidade a outras, podendo 
ocorrer de áreas rurais para centros 
urbanos. 

 
 
 
      C) METROPOLIZAÇÃO 
 
 

(    ) 

 
Nem sempre o homem habitou em 
cidades, os primeiros habitantes 
eram nômades, portanto não 
tinham residência fixa e viviam da 
caça, pesca e coleta, 
posteriormente deixaram essa 
condição para se tornarem 
produtores. 

 
 
 
     D) ÊXODO RURAL 
 

(    ) 

Ocorre essencialmente pelo 
deslocamento de pessoas oriundas 
das zonas rurais em direção às 
cidades, que são caracterizadas 
pela aglomeração de pessoas em 
uma área delimitada e pela 
atividade produtiva, que deixa de 
ser agrícola para se tornar 
industrial, comercial; e também pela 
realização de prestação de 
serviços. 

 
 
     E) EXPLOSÃO  
                DEMOGRÁFICA 
 

 (    ) 

É o aumento elevado e repentino da 
população de seres humanos. É 
frequentemente associada a 
avanços tecnológicos, tendo a 
maior delas ocorrido no século XX . 
 



5.  Os ritmos de crescimento das grandes cidades, não vieram acompanhados de um melhor 

planejamento nos grandes centros urbanos, na América Latina. 

Pesquise e cite os desafios que a América Latina, tem que combater: 

 

6. A maioria das cidades em desenvolvimento, concentram boa parte da população urbana 

mundial. São as que têm os maiores desafios, pois de apropriam de diferentes segmentos se nos 

espaços urbanos. 

 Diante dessa situação, cite os problemas e soluções para o caso. 

 

7. Mobilidade Urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em 

uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Ônibus, metrô, outros 

transportes coletivos e carros fazem parte das soluções de mobilidade.  

 

                                                                                                   Fonte: jornalcontábil.com.br 

Responda: 

Pense em você. Como vê a mobilidade na cidade em que mora? Ao sair para o trabalho ou escola, 

que dificuldades enfrenta no dia a dia? Justifique sua resposta. 

 

8. Áreas de risco são regiões onde não é recomendada a construção de casas ou instalações, 

pois são muito expostas a desastres naturais, como desabamentos e inundações. No início de 

2020, a Baixada Santista sofreu terrivelmente com um desastre, em virtude de chuvas intensas.  

  

                                           https://www.google.com/url 

 



 Disserte sobre o assunto:  

 

9. Um dos principais problemas encontrados nas cidades, especialmente nas grandes é o lixo 

sólido, resultado de uma sociedade que a cada dia consome mais. Esse processo decorre da 

acumulação dos dejetos que nem sempre possui um lugar e um tratamento adequado. Isso tende 

a aumentar, uma vez que a população aumenta e gera elevação no consumo, e consumo significa 

lixo. 

 

                                       Fonte: Brasilescola.com.br 

 

                    Pesquise como é feito, o descarte do lixo na Baixada Santista. 

 

10. Pesquise sobre a visão da ONU, referente a sua posição aos problemas e às soluções nas 

cidades do mundo. 

                                                                                               

mcsc 

 
 

 
 


