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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Conexões e escalas. 

Objetos de conhecimento: Território, redes e urbanização. 

 

AS CIDADES 

 

Ao observarmos fotos, revistas, jornais e filmes antigos podemos ver o quanto as coisas eram 

diferentes do mundo de hoje. As roupas das pessoas, os projetos de suas casas, os móveis, os 

carros, dentre outros.  

Fazer visitas e passeios a museus também nos ajuda a descobrir essas diferenças, pois nestes 

são encontrados objetos que retratam diferentes épocas e fatos históricos. 

As cidades existem desde a pré-história, e vêm sofrendo transformações em razão das 

necessidades do homem. 

No século XIX, surgiram as primeiras indústrias, as facilidades que trouxeram para a vida do 

homem aceleraram o crescimento das cidades. Onde havia indústrias a população era maior, pois 

era uma forma das pessoas procurarem emprego. 

Outro motivo que influenciou no crescimento das cidades foram as grandes plantações de café. 

Nas fazendas também havia grandes concentrações de pessoas para cuidar das lavouras e fazer 

a coleta. Os imigrantes, pessoas de outros países que vieram para o Brasil, foram os grandes 

responsáveis por esse trabalho, pois ofereciam mão-de-obra mais barata para os senhores do 

café. 

 

Imigrantes em colheita de café e uma cidade dos dias de hoje 

Hoje em dia é muito diferente. A modernidade deixou a vida mais agitada e as cidades mais 

completas. Nelas podemos encontrar esportes, lazer, cultura, arte, trabalho, um grande comércio, 

várias indústrias, além dos governantes que cuidam dos problemas e dos interesses de seu povo. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/as-cidades.htm Acessado em 05/08/2020 
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Compreendendo os significados 

 Pré-história: 

A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o 

começo dos tempos históricos registrados até aproximadamente em 3 500 a.C. 

Fonte: pt.wikipedia.org 

 
Agora é com você: 

 

1- Cite dois motivos que influenciaram o crescimento das cidades: 

  

  

 

2- Observe as imagens da cidade de São Paulo do mesmo cenário e mencione duas 

diferenças entre elas: 

 

  
BARÃO DE LIMEIRA 

Imagem: https://g1.globo.com/sao-paulo/sp-460/antes-depois/platb/ 

  

  

 

3- Você conhece a história da cidade onde mora? Como ela foi transformada, imigrantes que 

influenciaram essas mudanças? Faça uma pesquisa sobre a história da sua cidade e 

registre: 

  

  

  

  

  


