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Esta Unidade Didática é uma produção do Programa de 

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

em parceria com a Universidade Estadual do Paraná, direcionado aos 

professores da disciplina de Geografia para trabalhar com alunos do 2º ano do 

Ensino Médio. Está articulada ao Projeto de Intervenção, tanto em sua forma 

como em seu conteúdo, abordando a problemática que envolve o estudo da 

cidade e produção do espaço urbano.  

Atualmente são necessárias algumas mudanças voltadas para a 

melhoria do processo ensino aprendizagem na disciplina de geografia em sala 

de aula, tendo em vista o desinteresse apresentado pelos alunos quanto à 

leitura e interpretação do espaço geográfico. 

Sabemos que a educação é um processo de formação do ser humano, 

que objetiva prepará-lo para a vida, dotando-o de conhecimentos e habilidades 

que tornem o capaz de compreender o mundo e intervir conscientemente para 

modificar a realidade em que vive, de modo a edificar uma sociedade livre, 

justa e solidária. 

As cidades consideradas como aglomerados humanos que surgem, 

crescem e se desenvolvem segundo uma dinâmica espacial, definidas por 

circunstâncias históricas e socioeconômicas apresentam um modo de vida 

própria, chamada de “vida urbana”. 

Lefebvre (2001) define a cidade como a “projeção da sociedade sobre 

um dado território.” Ou seja, a cidade resulta da ação de várias gerações: ao 

longo do tempo o homem deixa suas marcas no espaço sob formas de prédios, 

monumentos e avenidas. 

 Nas últimas décadas verifica-se a intensificação das transformações 

socioeconômicas, científicas, culturais e políticas que tem caracterizado a 

sociedade contemporânea, influindo no modo de organização das sociedades. 

Tendo em vista a carência de materiais pedagógicos que visem uma 

perspectiva crítica da sociedade e da educação em relação ao espaço habitado 

pelo aluno, esta unidade didática busca sensibilizar e envolver os alunos em 

aprendizagens significativas para garantir a construção de conhecimentos 

APRESENTAÇÃO 



abrangentes e relacionados ao cotidiano. Para a compreensão do processo de 

ocupação e produção do espaço urbano de Mariluz foram criando situações 

que possibilitam aos alunos construírem conhecimentos sobre o ambiente de 

sua vivencia tornando se capaz de se localizar em escala local, regional e 

global, reconhecendo o processo de ocupação da cidade de Mariluz, 

analisando o crescimento populacional, assim como as vantagens e 

consequências da urbanização para a sociedade local, identificando-se como 

agente produtor e responsável pelas transformações ocorridas nesse espaço.  

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Este material foi elaborado com uma sequência metodológica que prevê 

cinco etapas distintas:  

 

Etapa i 
 
 

1 – SENSIBILIZAÇÃO: Como estratégia para verificar o conhecimento prévio 

dos alunos a unidade será iniciada com o seguinte questionamento: O que é 

cidade para você?  Após esse questionamento as respostas serão recolhidas e 

guardadas para comparação no final da implementação da produção didática. 

Na sequência será realizada a leitura de um texto sobre cidade para melhor 

compreensão em equipes seguida de uma explanação por parte do professor 

sobre o tema. Os objetivos desta atividade são: 

 Resgatar o conhecimento prévio dos alunos. 

 Conhecer as transformações do espaço geográfico como produto das 

relações socioeconômica e culturais de poder. 

 Estimular a percepção dos alunos sobre a maneira pela qual o ser humano 

interage e modifica o ambiente, buscando suprir suas necessidades.  

 

Depois de todas as apresentações o professor vai avaliar o grau de percepção 

dos alunos sobre o tema, explicando e tirando as dúvidas sobre o mesmo. O 



professor fornecerá as informações necessárias para que ocorra o confronto 

entre o conhecimento prévio dos alunos e o conhecimento científico.  

 

Definindo cidades 

 
As cidades consideradas como aglomerados humanos que surgem, 

crescem e se desenvolvem segundo uma dinâmica espacial, definidas por 

circunstâncias históricas e socioeconômicas apresentam um modo de vida 

própria, chamada de “vida urbana”. A respeito dessa relação convém 

mencionar as palavras de Spósito. 

 

[…] A cidade é o lugar do trabalho (da máquina sendo operada, da caixa registradora 

funcionando, da rua sendo varrida), mas também do lazer (a praça do interior, o clube, 

o espaço dos esportes [...]). A cidade é o lugar da produção (a fábrica, a chaminé e 

mais poluição) consumo (o shopping, o calçadão, e imagem de outdoors que nos 

informam, nos estimulam nos invadem). A cidade é o lugar do ir e vir (ruas, avenidas, 

viadutos, ônibus cheio, transito parado) e do estar (prédios, casas, barracões, e até 

parece que não há lugar para todo mundo...). É o lugar da ordem (horários para sair e 

para chegar, filas, normas, policiamento) e da contra ordem (o supermercado 

saqueado, o trem depredado e o piquete para a greve). [...]  

Fonte: SPOSITO, Maria Encarnação B. A urbanização no Brasil. CENP, Secretaria de 

Educação de São Paulo, Série Argumento, s/d. p. 63.                  

 

       Para refletir: 

 

a) Percebemos por meio da leitura vários elementos citados no texto. 

Quais são os outros elementos que você acrescentaria para definir uma 

cidade? 

b) Caracterize a cidade onde você vive, comentando as possibilidades que 

ela oferece para o exercício da cidadania. 

c) Qual sua interpretação em relação à expressão utilizada no texto pela 

autora “ordem” e “contra ordem” para exemplificar cidade?            

 

2 – PROBLEMATIZAÇÃO: 

 



Para a problematização serão utilizados textos informativos, letras de 

música, poema, charges, gráficos e imagens seguidas de “perguntas 

desafiadoras” que conduzam o estudante ao passo seguinte, que é a 

reelaboração dos conceitos.  

Os objetivos destas atividades são:  

 Trabalhar os principais conceitos de cidades, como surgiram, identificando 

as transformações espaciais ao longo do processo de intensa urbanização. 

 Desenvolver a leitura de textos, imagens, gráficos relacionados com o tema 

e interpretar os aspectos abordados nos mesmos.  

 Responder a questionamentos que o conduzam aos conceitos trabalhados.  

 

Leia o texto a seguir com atenção. 

De acordo com (SPOSITO, 2004, p.18) as primeiras cidades têm sua 

origem na antiguidade, surgiram em função dos esforços dos agricultores, 

geralmente próximas a grandes rios como na Mesopotâmia acerca de 3.500 

a.C no vale do rio Nilo (3.100 a.C no vale do Indo (2.500 a.C) e dos grandes 

rios chineses onde eram construídos muralhas ao redor dos povoados 

agrícolas e assim garantiam a segurança e a proteção dos habitantes e dos 

estoques de cereais contra o ataque dos nômades.  

O processo de urbanização moderno teve início no século XVIII e foi 

consequência da Revolução Industrial, desencadeada, primeiro na Europa e só 

muito posteriormente em outras regiões do globo. Desde o início que as 

indústrias precisaram instalar nas cidades em função da mão-de-obra e as 

atividades comerciais e depois pela presença do mercado consumidor.  

A Inglaterra foi o primeiro país a se urbanizar, em 1850 a população 

urbana já correspondia á 50% do total. Na época em plena Revolução 

Industrial, o fenômeno urbano repercutiu inclusive sobre o meio rural. A cidade 

subordinou o campo e estabeleceram uma divisão de trabalho, segundo ao 

qual cabe fornecer alimentos e matérias-primas, recebendo em troca produtos 

industrializados. Por não ser autossuficiente a cidade depende do campo. 

Quanto mais intensa a urbanização, maior a dependência da cidade em 

relação ao campo quanto à necessidade de alimentos e matéria-prima. No 

entanto, as cidades concentravam a maior parte das riquezas e, graças ao 



capital industrial obrigava o campo a produzir o que interessava as indústrias e 

aos habitantes da cidade. O processo de urbanização traz em seu bojo, 

mudanças em relação sociedade, natureza e dos seres humanos entre si. 

 

Conhecendo as cidades pós Revolução industrial 

 

A partir da Revolução Industrial e do crescimento das cidades, surgiram 

diversos problemas no espaço urbano, dentre eles destacamos a falta de 

infraestruturas adequadas aos citadinos. Dessa forma o centro das cidades 

deixou de ser uma área nobre para ser uma zona comercial ou o lugar do 

desenvolvimento do capitalismo, ao seu redor, nasceram periferias e todos os 

tipos de estruturas urbanas: bairros, aglomerados residenciais e parques 

industriais e, com este desenvolvimento desordenado, apareceram diversos 

problemas inclusive os ambientais (SPÓSITO, 1988, p.32). 

A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, originou profundas 

alterações na forma e na função da cidade. A indústria se expandia nos países 

europeus e nos Estados Unidos, onde vivia grande parte dos trabalhadores 

urbanos. As lojas se instalavam nas ruas mais movimentadas, a fim de atrair 

um número cada vez maior de consumidores. As residências passaram a ser 

construídas de modo caótico, nos poucos espaços que sobravam entre as 

fábricas e rodovias; não havia espaço para o lazer e o ar era muito poluído 

devido ao carvão utilizado nas indústrias. O nascimento da indústria originou 

cidades insalubres, isto é, pouco saudáveis, marcadas pela aglomeração dos 

pobres em pequenos quartos de cortiços, e a população não tinha acesso á 

água tratada nem à rede de esgotos. 

Fonte: SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e urbanização. São Paulo. 

Contexto, 2004. 

 

 

 



Atenção... 

Observe e analise a figura abaixo. 

 

             Figura - Representa o surgimento das cidades no período da Revolução Industrial  

            Fonte: Disponível em:<http://www.clickescolar.com.br/primeira-revolucao-industrial.htm> 

a)  Como eram as condições de vida dos moradores das primeiras 

cidades industriais citadas no texto?  

b) Relacione o processo de urbanização com a Revolução Industrial. 

c) Quais são os problemas socioambientais que pode ser identificado na 

figura sobre as cidades no período da Revolução Industrial. 

 

CIDADES NO BRASIL 

MANAUS   

A cidade de Manaus é o principal centro financeiro, corporativo e econômico da 

região norte do Brasil. É uma cidade histórica e portuária, localizada no centro da maior 

floresta tropical do mundo. A cidade é capital do estado do Amazonas.  

http://www.clickescolar.com.br/primeira-revolucao-industrial.htm%3e


As cidades têm funções como percebemos no enunciado que se refere à cidade de 

Manaus.  

 

 

Figura: Teatro amazonas inaugurado em 31 de dezembro de 1896. 

Fonte: Disponível em<http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2011/12/teatro-amazonas-completa-115-

anos-de-historia-no-coracao-da-floresta.html> 

 

 

Pesquisando: 

Agora vamos à biblioteca para pesquisar como as cidades podem ser 

quanto à função urbana. 

  
 

Rio de Janeiro 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2011/12/teatro-amazonas-completa-115-anos-de-historia-no-coracao-da-floresta.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2011/12/teatro-amazonas-completa-115-anos-de-historia-no-coracao-da-floresta.html


 

 

Figura: Vista parcial da Favela da Rocinha - RJ. 

Fonte:Disponível em:< http://realriodejaneiro.files.wordpress.com/2012/07/favela-tour-2.jpg>. 
 

 

Figura: Vista parcial do Rio de Janeiro. 
Fonte:Disponível em:<http://www.thehoya.com/wp-content/uploads/2014/05/Rio-de-Janeiro-

4.jpg>. 
 

 

http://realriodejaneiro.files.wordpress.com/2012/07/favela-tour-2.jpg
http://www.thehoya.com/wp-content/uploads/2014/05/Rio-de-Janeiro-4.jpg
http://www.thehoya.com/wp-content/uploads/2014/05/Rio-de-Janeiro-4.jpg


Conjuntos Habitacionais 

 Conjunto de habitações populares, geralmente toscas e desprovidas de 

condições de higiene, construídas em morros adjacentes aos grandes centros 

urbanos. 

 

Figura: Vista parcial de habitações populares. 
Fonte:Disponível em<http://correiodobrasil.com.br/wp-

content/uploads/2014/11/condominio1.jpg>. 

 

São Paulo 

 

Figura: Vista parcial de Avenida Paulista. 
Fonte:Disponível em:<http://www.respirandoimoveis.com.br/2013/06/morar-na-avenida-
paulista-custa-de-r.html>. 

http://correiodobrasil.com.br/wp-content/uploads/2014/11/condominio1.jpg
http://correiodobrasil.com.br/wp-content/uploads/2014/11/condominio1.jpg
http://www.respirandoimoveis.com.br/2013/06/morar-na-avenida-paulista-custa-de-r.html
http://www.respirandoimoveis.com.br/2013/06/morar-na-avenida-paulista-custa-de-r.html


Após observar todas figuras anteriores reponda: 

a) Você percebe alguma diferença entre as cidades representadas nas      

figuras acima? 

b) O que provoca essas diferenças? 

c) Quais são os principais problemas identificados nas cidades 

representadas nas figuras? Seria possível resolver esses problemas? Como? 

 

Agora que você já sabe como surgiram as cidades vamos 

estudar um pouco sobre a sua: 

 

Localização 

 

 

 

 

 MARILUZ: conhecendo a sua história 
 
 

 Mariluz é um município brasileiro, localizado no noroeste do estado do 

Paraná encontra-se a 553 km da capital paranaense Curitiba. Tem uma 

população de 10.534 habitantes, sobre uma área de 433.170 km². Pertence a 

Região Metropolitana de Umuarama e mantém uma relação de 

interdependência, com o município e os demais maiores da região, dentro das 

áreas de saúde, comércio, indústria e educação. 

O Município de Mariluz foi Fundado nos anos de 1963, a partir de um 

pequeno povoado de migrantes vindos de Marília, a cidade já fora conhecida 

como "Princesinha do Oeste" nos tempos em que florescera e se consolidara 

devido ao amparo vindo do grande plantio e comercialização do café. 

 Uso do mapa Mundi, do Brasil, estados e municípios; a fim de 

localizar       os limites e a posição geográfica. 



As informações referentes ao processo de ocupação da cidade de 

Mariluz, suas transformações apresentadas neste texto são provenientes do 

Site da Prefeitura Municipal de Mariluz e do IPARDES. 

 
Observe com atenção aos mapas abaixo. 

 

 
Figura: Microrregiões geográficas do estado do Paraná.  

 

 



Fonte: IPARDES 

 

 

 

 

 Conhecendo os  LIMITES DO MUNICíPIO de mariluz 

 

 

Fonte: IPARDES-: Base Cartográfica ITCG (2010). 

 

 No ano de 1953, Francisco Antônio da Silva e José Alfredo de Almeida, 

ambos oriundos da cidade de Marília fundaram a Colonizadora Mariluz com o 

intuito de se criar um município. Desta forma foram demarcando o loteamento, 

dando início à venda de lotes a paulistas procedentes de Marília, que vieram 

com o intuito de plantar café.  

O solo fértil da região e os sucessivos ganhos acentuados obtidos do 

manejo cafeeiro permitiram o crescimento acelerado do núcleo urbano inicial. 

Desta forma atraíram migrantes provenientes de todo o Brasil (principalmente 

paulistas, cearenses, pernambucanos e baianos) comprasse terras ou viessem 

procurar trabalho. Além dos brasileiros vieram imigrantes da Itália, Alemanha, 

Portugal, Japão e outros países.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal


No dia 6 de agosto de 1956, o Frei Gaspar, da paróquia de Cruzeiro do 

Oeste, celebrou a primeira missa no município. 

Em 1975, um fenômeno climático ocorrido na madrugada de 18 de julho 

daquele ano, chamado de Geada Negra, que cobriu quase todo o território 

paranaense, dizimou as plantações cafeeiras, causando sérias consequências 

na economia do município e de todo o estado. Dessa forma os pequenos 

produtores se depararam com a falência, sendo obrigados a venderem suas 

terras para os fazendeiros, proprietários de grandes extensões de terra, que 

iniciaram a plantação de algodão e de soja e a criação de gado. Diante dessa 

situação Mariluz perdeu o posto de produtor de café, e não havia desenvolvido 

um crescimento urbano razoável para a sua subsistência. 

Quanto à criação do município se deu em 23 de agosto de 1958, criou-

se o Distrito Administrativo, cujo nome era Mariluz. A Colonizadora Mariluz foi a 

responsável pela denominação da localidade, e fundou o núcleo com nome de 

Mariluz para homenagear os pioneiros, que vinham na sua grande maioria da 

cidade de Marília, Estado de São Paulo Pela Lei Estadual nº 4 788, de 

novembro de 1963, o patrimônio de Mariluz foi elevado a município 

emancipado, com território desmembrado de Goioerê. A instalação oficial do 

município deu-se em 14 de dezembro de 1964. O Senhor Ramiro Rojo Souto 

assumiu a prefeitura da cidade, que lhe teve como seu primeiro prefeito.  

Após essa breve contextualização histórica sobre o município de Mariluz 

vamos conhecer um pouco da sua geografia. 

 

Conhecendo a Geografia de Mariluz    

“O “município de Mariluz encontra-se localizado a 24°00’07” de Latitude 

Sul e 53º08’45” longitude Oeste de Greenwich. A área total do município é de 

433 170 km², de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), sendo o centésimo quinquagésimo sexto do estado em extensão 

territorial. De toda a área do município, apenas 2,2 km² são de áreas urbanas.  

Mariluz faz parte na bacia do rio Piquiri e à do rio Goioerê, que tem 

papeis importantes em sua configuração. Tem a altitude média de 453 metros, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Frei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_do_Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_do_Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Rojo_Souto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greenwich
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Paran%C3%A1_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Paran%C3%A1_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piquiri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Goioer%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro


no Terceiro Planalto Paranaense, descrito pelo alemão Reinhard Maack como 

"uma zona de mesetas", com declínio em direção oeste para 550 metros.  

Quanto ao solo da região é de origem arenosa, entretanto, apresenta 

tipos de solos diferentes, como a terra roxa que se encontra em quantidades 

menores. No Município, são poucas as áreas remanescentes da formação 

vegetal natural (Mata Atlântica) que recobria a região. Das árvores que se 

encontram hoje, destacam-se a canela, e a peroba, ainda bastante exploradas 

na indústria madeireira. 

Quanto à hidrografia esta corre em direção a oeste e tem como 

principais bacias hidrográficas os rios Piquiri e Goioerê. Dentre córregos do 

município destacam-se: Gavião; Água do Salto; Pinhal; Balanço; Tenente; 

Engano, entre outros. 

Já o clima é o Subtropical (tipo Cfa segundo Köppen) com diminuição de 

chuvas no inverno e temperatura média anual de 20,8 °C. O mês mais quente, 

fevereiro, tem temperatura média de 24,5 °C e o mês mais frio, junho, de 16,3 

°C.  

Quanto à precipitação anual média é de 1486 mm, concentrados 

principalmente no verão. As estações do ano são relativamente definidas com 

uma temperatura amena e subseca no inverno, porém quente e chuvosa no 

verão. As transições ocorrem no outono e na primavera (período em que ocorre 

um aumento natural no volume das chuvas em todo o estado do Paraná), e as 

geadas ocorrem nos invernos mais rigorosos quando a temperatura chega aos 

6 °C.  

Ao referirmos à densidade demográfica o município de Mariluz possui 

24,57 habitantes por km², conforme dados coletados pelo IBGE, sendo um total 

de 10.224 habitantes (Censo/2010); (82,8% urbana; 5.113 homens e 5.111 

mulheres). Segundo o resultado do último censo de 2014, a população da 

cidade elevou-se para 10.534 habitantes (Um aumento de 3,0%). 

De acordo com o quadro abaixo podemos verificar que nos últimos anos 

o município vem perdendo população, principalmente pelo processo de 

modernização da agricultura e pelas cidades maiores do estado que possui 

maior oferta de geração de empregos entre outros fatores. 

 

Quadro 01- Crescimento populacional de Mariluz. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_de_Guarapuava
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Maack
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arenito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_roxa_%28solo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuvas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graus_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%B5es_do_ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ameno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


Censo População %+- 

1970 23.082 - 

1980 13.450 - 47,7% 

1991 11.053 - 17,8% 

2000 10.296 - 6,8% 

2010 10.224 - 0,7% 

2014 10.534 - 

Fonte: IBGE – Censo demográfico. 

 Já os indicadores municipais  apresenta uma taxa de envelhecimento de 

9,5% estando acima da média do estado. Quanto ao grau de urbanização é de 

82,2% e a taxa de alfabetização é de 77,6%. A população urbana é de 8.467 e 

a rural 1.757.  

A população de Mariluz é constituída de diferentes grupos dentre eles 

destacamos os portugueses, italianos, alemães e japoneses, tendo também em 

um número menor imigrantes de outros países como os paraguaios. Quanto 

aos grupos étnicos são constituídas de: branca 48,4%; parda 45,8%; negra 

4,1%; amarela 1,5% e indígena 0,05% (IPARDES, 2013). 

Quanto à religião predomina-se a religião católica, porém encontram-se 

outras religiões, como a evangélica (de diversas orientações) e espírita, sendo 

estas constituídas de católicas 74,30%; evangélicos 17, 33% e espíritas, ateus 

e outras que juntas somam 8,37 da população de Mariluz.  

Mariluz conta com duas Unidades de Atenção Primária em Saúde 

(UAPS) e uma Unidade Básica de Saúde, que atendem as demandas 

municipais de menor urgência. Em casos mais graves os pacientes são 

encaminhados aos hospitais de Umuarama e Cruzeiro do Oeste que atendem a 

demanda de toda região.  

Segundo o IBGE, citando fontes como o Ministério da Educação e o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) - Censo 

Educacional 2012, Mariluz possui 1 pré-escola, 4 escolas de nível fundamental 

e 1 escola de nível médio. 

 

 PARA PESQUISAR e APRESENTAR  
 

 Entrevista com pessoas antigas, que possam contar como foi o início da 

ocupação do lugar, de onde vieram os primeiros habitantes da cidade. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Japoneses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguaios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_de_sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estudos_e_Pesquisas_Educacionais
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012


 

 

 

 

Entreviste uma pessoa antiga da comunidade ou um parente que tenha 

migrado para sua cidade. Peça para essa pessoa contar:  

 
1) De onde você veio? Em que ano? 
 
2) Qual foi o motivo da migração, veio em busca de quê? Conseguiu atingir o 

objetivo? 

 
3) Como era a cidade quando chegou aqui? 
 
4) Houve muitas mudanças? 
 
5) Gostaria de migrar para outro lugar? Por quê? 
 

 

CIDADE COMO LUGAR DE LAZER 

Para Cavalcanti (2002, p.57). 

A cidade é para crianças e jovens em idade escolar, a sua morada, o seu 

abrigo. É o lugar onde as pessoas produzem sua vida cotidiana mais 

elementar, em casa em sua privacidade, na convivência de seus amigos e 

familiares. 

 

PARA REFFLETIR 

Que possibilidades de lazer sua cidade oferece para crianças, jovens e idosos? 

Nas cidades maiores essas possibilidades aumentam. Comente. 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MURAL 



 

 Pesquisar fotos antigas de diferentes períodos do município e de 

diferentes pontos de referência para comparar as transformações ao 

longo do tempo. 

 

 

 

 Observe com atenção o gráfico abaixo.  

 
 

 
Fonte: Censo demográfico 2000. IBGE. 

 

 

Agora é com você! 
 

 
 Pesquise no site do IBGE e identifique os dados demográficos desde a 

criação do município de Mariluz. Na sequência elabore um gráfico de 

barras e justifique o crescimento populacional. Na sequência faça uma 

análise comparativa em relação ao crescimento urbano do Paraná e do 

Brasil. 

 
 Produza um texto relatando como ocorreu o processo de ocupação do 

município de Mariluz. 

 

Etapa II 



 

Problemas urbanos: 

 

Conforme Spósito (1988, p.55), a cidade recebeu diretamente as 

consequências do rápido crescimento populacional imprimido pela Revolução 

Industrial e sofreu, em nível de estruturação de seu espaço interno, muitas 

transformações. 

A cidade encontra-se despreparada para oferecer elementos 

considerados essenciais para a vida nas cidades como: saúde, educação, 

trabalho, lazer, infraestrutura, circulação e os equipamentos urbanos, pois o 

intenso processo de urbanização no Brasil tem causado reflexões inquietantes 

nos estudos geográficos. Segundo Cavalcanti, (2001, p.25) “mais de 90% da 

população brasileira vive em cidades”. Este índice intensificou a partir da 

década de 1980, causando uma significativa explosão demográfica e 

dificuldade dos centros urbanos em absorver o grande contingente de 

migrantes, o que provocou intensos problemas urbanos. Como consequência 

observa-se uma cidade revelando as desigualdades socioespacial. Problemas 

que poderiam ser resolvidos com políticas públicas voltadas às necessidades 

da população. 

 

Para entender melhor ! 

O vídeo a seguir aborda os problemas das grandes cidades como: as favelas, 

as invasões, as ocupações irregulares nos fundos de vales, nos morros e 

encostas nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo. 

 

Fonte:http://br.youtube.com/results?search_query=problemas+urbano  

 

 

 

PESQUISANDO 
 
a) Desenvolva uma pesquisa sobre os principais problemas urbanos.  

b) Assista ao filme: Tempos Modernos. http://www.youtube.com/watch  

http://br.youtube.com/results?search_query=problemas+urbano


c) Faça uma relação do trecho do filme com os problemas urbanos. 

d) Após assistir o vídeo organizar em grupos e debater sobre as vantagens e 

desvantagens da vida nas grandes e pequenas cidades, abordando o local de 

moradia, infraestrutura, violência urbana e acesso a cultura e lazer, percebendo 

que o modo de vida é diferenciado entre as classes sociais em uma mesma 

cidade comparando com o espaço de vivência. 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

Leia um trecho da música Cidadão de Lucio Barbosa. 

Tá vendo aquele edifício, moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 

Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 

Tá vendo aquele colégio, moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 

Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai, vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão 

ATIVDADE COM MUSICA 



"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 

RAMALHO, Zé. Frevoador [CD]. Columbia (Sony Music), 1992, faixa 6. 

 

VAMOS REFLETIR SOBRE A MÚSICA: 

a) Você acredita que essas situações acontecem na realidade ou 

simplesmente é uma criação do autor? Justifique. 

b) Você ou alguma pessoa que conhece já passou por algo parecido? 

c) Como se sentiria se fosse impedido de entrar em algum lugar? 

d) Segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 6º, ao nascer temos vários 

direitos garantidos por lei, entre eles estão: direito à moradia digna, boa 

alimentação, à justiça, à educação, à liberdade de expressão, lazer, saúde, 

entre outros. Em sua opinião todos os brasileiros têm acesso a esses 

direitos? Porque isso acontece? 

 

Etapa III 
 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO. 

 

No espaço urbano se redefinem as relações sociais no desenho da cidade. 

Assim, (CARLOS, 2001, p.11) comenta que “os diversos elementos que compõem a 

existência comum dos homens inscrevem-se em um espaço deixando aí as suas 

marcas” de várias formas a história do ser humano com múltiplas interpretações. 

Existem, portanto várias formas de representar e interpretar o espaço Geográfico, 

fazendo uso de outras linguagens e de outras formas de expressão para aproximar 

mais a realidade dos educandos com argumenta, (CAVALCANTI, 2002. p. 83): 

Desse modo há de se destacar sua potencialidade para levar o 

aluno a perceber, por exemplo, a Geografia no cotidiano, para 

fazer a ponte entre seu conhecimento cotidiano e o científico, 

para problematizar o conteúdo escolar e partir de outras 

linguagens e de outras formas de expressão. 

O acesso à habitação e aos meios de consumo coletivo é diferenciado, há 

segregação tanto das pessoas de maior rendimento, quanto às de menor poder 



aquisitivo. As pessoas de maior rendimento localizam-se em bairros arborizados com 

boa infraestrutura, em zonas em que o preço da terra impede o acesso a pessoas 

desprovidas de recursos.  

Há também condomínios exclusivos com grandes áreas de 

lazer e até shopping com grande aparato de segurança e 

amplos estacionamentos. Enquanto os de baixo rendimento 

têm como opção os conjuntos habitacionais, geralmente 

localizados em ares distantes dos locais de trabalho. São os 

bairros operários, com ausência ou insuficiência de 

infraestrutura; áreas periféricas onde abundam as 

autoconstruções além das favelas que afloram no seio da 

mancha urbana (CARLOS, 2009, p.78). 

 

 

a) Na sua cidade você percebe esse tipo de segregação? Sim ou 

Não?  Justifique. 

b) Pesquise o valor imobiliário de imóveis no centro da cidade e em 

áreas afastadas do centro. 

c) Existe diferença no valor? A que você atribui essa diferença? 

 

 

LEITURA DE IMAGENS 

 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/3/761idh.jpg 

PARA REFLETIR: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/3/761idh.jpg


a)  O que você observa nessa imagem? 

b) Essa imagem retrata algum problema social vivido pelas pessoas no 

ambiente urbano? 

c) Segundo a Constituição brasileira todas as pessoas têm direito a direito a 

saúde, educação alimentação, moradia, trabalho etc. Por que essas pessoas 

da imagem vivem em situação de miséria? 

d) Você paga impostos? De que forma? Para que serve os impostos que você 

paga? 

e) Todos nós pagamos impostos que deverão ser devolvidos para a população 

em benefícios sociais. De acordo com a imagem esses benefícios são 

repassados para todos? Como funcionam os serviços públicos em seu 

município? 

f) O que é IDH? Explique quais são os elementos que são analisados na 

composição do IDH. 

g) Como está o IDH do seu município? 

h) Que aspectos são considerados para medir o IDH do município? 

 

  

 

 

Fonte: https://proex.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=5578 

OBSERVE A IMAGEM ABAIXO: 

https://proex.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=5578


A falta de uma política para construção de moradias no Brasil tem 

provocado invasões em terrenos e prédios. Percebe-se uma forte correlação 

entre a escalada da violência urbana e a falta de moradias para a população de 

baixa renda.  

 

 

Fonte:http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/1377021329pais

agem_humanizada.jpg 

 

 

 

a) É uma área de risco? 

b) Tem infraestrutura necessária? 

c) Que tipo de trabalho essas pessoas realizam? Utiliza transporte para chegar 

ao trabalho? 

d) Será que é bem remunerado?  Mora neste local porque gosta? 

e) Quais os principais problemas relacionados às condições de moradia nos 

centros urbanos, no Brasil? 

f) Que fatores são responsáveis pelas desigualdades nas condições de       

moradia nas cidades? 

 

 A CIDADE E O MEIO AMBIENTE 

 

OBSERVANDO AS IMAGENS RESPONDA: 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/1377021329paisagem_humanizada.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/1377021329paisagem_humanizada.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

O grande número de veículos circulando pelas cidades, as indústrias 

e as queimadas causam o aumento da poluição da atmosfera, do ar que 

respiramos, destruindo a camada protetora da Terra, a camada de ozônio. 

Os sprays e os produtos de limpeza também destroem essa camada, pois 

contém substâncias químicas, como clorofluorcarbono (CFC), que fazem 

mal à natureza, pois se decompõem somente nas camadas mais elevadas, 

perfuram a camada de ozônio e causam a elevação da temperatura da 

Terra. 

É importante que as pessoas tenham consciência dos males da 

destruição da natureza e criem hábitos que ajudem na preservação do meio 

ambiente, pois com pequenas atitudes teremos grandes conquistas. 

Dentre essas atitudes estão as de não jogar lixos pelas ruas, como 

papéis de balas e chicletes, latas e garrafas; evitar o uso dos descartáveis, 

como plásticos, latas e vidros, já que não temos quantidades necessárias de 

indústrias que fazem a reciclagem dos mesmos; evitar o uso das sacolas 

plásticas em lojas e supermercados, pois esses têm contribuído muito com 

a poluição do nosso planeta. 

Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos 

sólidos, que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, o mesmo que 

descarga de resíduos a céu aberto. Nesses locais, podem-se encontrar 

pessoas que recolhem (catadores) resíduos que possam ser 

comercializado, como papel, lata, plástico, entre outros. 

 

 

Observe a figura e leia com atenção o poema “O Bicho” 

de Manuel Bandeira 



 

         Fonte: http://www.portalmedquimica.com.br/textocontexto.php?id=64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora É COM VOCÊ! 

Visita ao aterro sanitário do município qual reside, observando se as condições 

necessárias para o funcionamento são atendidas. 

a) Como é feita a coleta do lixo no município? 

O Bicho 
  
Vi ontem um bicho  
Na imundície do pátio  
Catando comida entre os 
detritos.  
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão,  
Não era um gato,  
Não era um rato.  
O bicho, meu Deus, era um 
homem.  
Manoel Bandeira  
 

http://www.portalmedquimica.com.br/textocontexto.php?id=64


b) Existe coleta seletiva?  

c) Como é feito a separação do lixo na sua casa? 

d) Debater com os colegas em relação ao lixo produzido na sua cidade. 

e) No lugar onde vocês vivem, existem situações como essa? Comente. 

f) Faça uma analogia entre a imagem e o poema do Manoel Bandeira. 

g) Questionar sobre os diferentes tipos de lixo que são produzidos no 

ambiente urbano e o destino que deverá ser dado a cada um. 

 

 

 

 

 Assistir o filme: Quem quer ser um milionário. 

 

 Fazer uma análise comparativa com os problemas sociais urbanos 

mundiais, nacional e local. 

 

 Representar as informações obtidas através da produção de um 

poema     sobre a cidade em que vive. 

 

 

 

 

Etapa IV – Produção 

 

 

 

 

 

 

 HORA DO CINEMA: 

 

AGORA É SUA VEZ! 

 

 Dividir os alunos em grupos para produção do processo de 

ocupação do município através de história em quadrinhos.  

 “A Geohistória de Mariluz”. 

 

 



Etapa V – Final 
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