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Introdução 

O relato aqui apresentado tem como objetivo refletir 

sobre o contexto de ensino-aprendizagem 

proporcionado pelas aulas de Geografia II do 

Câmpus Itumbiara, onde se desenvolve o Projeto 

Escritório Geográfico. Dentro deste projeto o grupo 

de alunos autores deste resumo teve a missão de 

analisar a urbanização brasileira em correlação com 

um caso específico da urbanização europeia, 

ocorrida na Inglaterra. Dessa maneira, foi possível 

compreender as similaridades e diferenças entre 

processos de urbanização, as peculiaridades 

presentes num país emergente e aquelas próprias 

de um país capitalista desenvolvido. O método 

utilizado criou condições para que as aulas fossem 

envolventes e os alunos pudessem refletir sobre os 

processos típicos da urbanização local e regional, de 

modo a entender os fatores impulsionadores do 

êxodo rural tardio de nossa região sul-goiana. 

Relato de Caso 

Em sala de aula o trabalho foi iniciado a partir da 
estratégia de resposta para um cidadão que enviou 
um e-mail para os alunos do Segundo Ano do curso 
Integrado em Eletrotécnica, perguntando a respeito 
da urbanização brasileira e do caso de crescimento 
urbano de Itumbiara. A partir daí realizamos uma 
pesquisa na internet sobre o assunto e em seguida 
fomos instruídos pelo professor a interpretar uma 
tabela do IBGE que mostrava o número de 
habitantes no espaço rural e no espaço urbano 
desde a década de 1940. Esta tabela apresentava 
informações de década por década, o que nos 
permitiu construir um gráfico específico de 
Itumbiara-GO sobre o seu crescimento urbano e 
êxodo rural. Em nossa resposta ao cidadão tivemos 
que explicar sobre a diferença entre espaço rural e 
urbano, bem como apresentar as principais 
características do processo de urbanização 
brasileiro. Para completar a resposta, no sentido de 
ampliar o nosso conhecimento e o do cidadão, 
interpretamos um texto em inglês de um livro 
didático de Geografia adotado na Inglaterra. Havia 
no livro um capítulo específico que tratava da 
urbanização do país mencionado. Ficaram claras as 
diferenças da urbanização de lá em relação à da 
nossa região e de nossa cidade, a começar pela 
estrutura urbana e o processo de planejamento 
empreendido pelos países desenvolvidos da Europa, 
como é o caso da Inglaterra. 

Conclusões 

Apesar do trabalho ainda estar em curso, os 
resultados alcançados, até o momento, já 
demonstram o quanto a metodologia de ensino-
aprendizagem empregada nas aulas de Geografia 
proporciona uma formação crítico-reflexiva sobre os 
processos de transformação do espaço urbano. No 
Brasil, a urbanização é tardia, pois enquanto em 
algumas cidades a população urbana ultrapassa a 
rural na década de 1940, em número de habitantes, 
noutras, especificamente em Itumbiara, a população 
urbana ultrapassa a rural na década de 1980, 
conforme se pôde observar na tabela do IBGE. Na 
maioria das cidades brasileiras a urbanização não 
foi determinada por um planejamento público, 
contrapondo-se ao que ocorreu na maioria das 
cidades inglesas citadas no capítulo do livro didático 
de Geografia. Outro contraponto se refere à 
urbanização da Europa, que remonta ao século 
XVIII, sendo mais antiga que a do Brasil e de outros 
países pobres ou emergentes que seguiram um 
padrão similar ao brasileiro, tendo-se uma 
urbanização tardia no século XX. 
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