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•DATA: 06 e 13 DE NOVEMBRO
•CONTEÚDO: URBANIZAÇÃO BRASILEIRA

- Definição;
- Contexto histórico da urbanização no território 
brasileiro;
- Êxodo rural;
- População urbana;
- Industrialização ;

- Urbanização sem planejamento;

- Favelização;
- Brasil: Ìndice de urbanização por região (%)
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VÍDEO: O QUE É URBANIZAÇÃO? RESUMO E CONCEITOS |
https://www.youtube.com/watch?v=7f8CXiFp6fk

• O processo de urbanização no Brasil tem 
início no século XX com o êxodo rural;

•Entenda a mudança na Europa a partir 
da Revolução Industrial (Século XVIII), e 
como foi no Brasil a partir dos governos 
de Getúlio Vargas e de Juscelino 
Kubitschek.
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• Os primeiros centros urbanos surgiram
no século XVI, ao longo do litoral em razão
da produção do açúcar, nos séculos XVII e
XVIII, a descoberta de ouro fez surgir
vários núcleos urbanos e no século XIX a
produção de café foi importante no
processo de urbanização, em 1872 a
população urbana era restrita a 6% do
total de habitantes.

RIO DE JANEIRO – Século XVII
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• No início de século XX, a indústria foi
um instrumento de povoamento, a
partir da década de 1930, o país
começou a se industrializar. Como o
trabalho no campo era duro e a
mecanização já provocava perda de
postos de trabalho, grande parte dos
trabalhadores rurais foram atraídos para
as cidades com intuito de trabalhar no
mercado industrial que crescia. Esse
êxodo rural elevou de forma significativa
o número de pessoas nos centros
urbanos.

PIAUÍ – Século XX 
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Na década de 60, a construção de Brasília motivou diversos
trabalhadores dessas regiões a migrarem para o centro-oeste.

O fato é que JK buscava um lugar afastado do Rio
de Janeiro e no meio do deserto por motivos
geopolíticos:
•a capital não estaria tão vulnerável em caso de
guerra,
•a pressão popular sobre o governo seria menor,
•a nova capital iria contribuir para a ocupação
do interior brasileiro.

OBS.: Estima-se que mais de três mil operários tenham morrido durante as obras.
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Hoje, no Brasil, existem muitas cidades
e a população da zona urbana é muito
maior do que a população da zona rural.
Para se ter uma ideia, no Censo do IBGE
de 2010, o país possuía uma população
de aproximadamente 191 milhões de
habitantes, desses, cerca de 161
milhões viviam nas zonas urbanas,
enquanto que apenas 29 milhões viviam
na zona rural.

Mapa mostra a taxa de urbanização no país (2010)
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Êxodo rural – saída das pessoas do campo para as 
grandes cidades.
• A expansão das atividades industriais em
grandes centros atrai trabalhadores das
áreas rurais, que veem na cidade a
possibilidade de rendimentos maiores e
melhores recursos nas áreas de educação e
saúde.
• O censo de 1940, o primeiro a dividir a
população brasileira em rural e urbana,
registra que 31,1% dos habitantes estavam
nas cidades.

Avenida Paulista dos anos 60/70 – Foto: Luiz Aureliano
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É sinônimo de equipamentos funcionais 
que garantam maior conforto para a 

população. A oferta de uma malha viária, 
rede de comunicações (jornais, rádio, 

televisão), lazer, serviços públicos ligados 
à saúde, segurança e educação, entre 
outros, acaba determinando cidades 

diferenciadas. Por conta dessa 
diferenciação, as cidades polarizam 
outras cidades de forma desigual. Vista aérea de São Paulo. A maior cidade do 

Brasil é uma metrópole global
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O grau de sofisticação do setor secundário (indústria) e terciário (comércio e
serviços)de uma cidade, aliado ao contingente populacional, acaba determinando
cidades que polarizam (influenciam) outras.
No Brasil, podemos considerar o seguinte grau de polarização:

•Metrópoles Nacionais: São cidades que possuem uma grande influência econômica,
política e social dentro de um país. As principais metrópoles nacionais brasileiras são:
Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília.

•Metrópoles Regionais: Têm capacidade de atração restrita à região em que estão
localizadas, atraindo pessoas de cidades menores em busca de trabalho, moradia,
educação ou tratamento médico que não encontram em suas cidades de origem. São
exemplos de metrópoles regionais brasileiras: Goiânia, Belém e Campinas.


