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“O crescimento das cidades” 

- Vocês sabem o que significa “urbanização”? 

- Vocês imaginam o que possa ser? 

“O que é urbanização?” 

A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, 

região ou território de rural para urbano, ou seja, quando a população urbana 

de um determinado local cresce em número maior que a do campo, dizemos que 

está ocorrendo um processo de urbanização. 

- Vocês lembram a diferença entre espaço rural e urbano? 

Dessa forma, a expressão “urbanização” é utilizada para se referir a 

locais em que a população rural reduz e a urbana aumenta.  

 

Avenida Anhanguera 1952- 2011. 

 

 
1 Graduanda em Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. 



 Alguns fatores podem influenciar o processo de urbanização, como:  

1. A dinâmica econômica: ocorre quando uma sociedade se 

urbaniza e a maior parte dos empregos passam a ser oferecidos 

pelas indústrias, pelo comércio e pelas áreas de prestação de 

serviços, que são atividades urbanas; 

2. O processo de industrialização: em busca de melhores 

condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas 

migraram do campo para a cidade, em um processo chamado 

de êxodo rural; 

3. E a mecanização do campo: com a substituição do homem 

pela máquina no meio rural, as pessoas não tinham outra opção 

senão morar nas cidades. 

A imagem abaixo representa um anúncio para moradia na nova capital 

“Goyaz”, dando início ao processo de urbanização, veja:  

 

- Então, resumindo para lembrar:  

 O processo de urbanização das sociedades costuma ocorrer a partir do 

que se entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população 

do campo para as cidades. Esse fator está geralmente associado à 

industrialização nas cidades e à mecanização do campo, onde o trabalhador 

camponês é, de certo modo, substituído por maquinários no espaço produtivo. 

 



Vamos assistir aos vídeos seguintes para compreendermos melhor esse 

conteúdo? 

• “O que é urbanização?”  ( https://youtu.be/Zn6Xoa5qAsc ) 

• “As cidades se transformam com o passar do tempo” 

( https://youtu.be/M3HDz4-665c ) 

 

Vamos refletir? 

• Quais são as características da nossa cidade atualidade?  

• Há muito movimento de automóveis? Ou pouco? 

• Como são as moradias, estabelecimentos? São muito próximos 

uns dos outros ou distantes? 

• Há poluição? Há espaços verdes e árvores? Há trânsito, como as 

pessoas se locomovem e onde a maioria das pessoas moram? 

 

 

 

 

Referências: 

1. Links do texto acima:  
https://escolakids.uol.com.br/geografia/urbanizacao.htm 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm 

2. As imagens não constam no texto original, foram pesquisadas e coladas nesse material 
para fins didáticos de aprendizagem. 

3. A estagiária Amanda Soares da Rocha fez alguns ajustes no texto original, adequando-
o didaticamente para a série trabalhada. Contudo, manteve-se a essência do conteúdo 
original.  
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Atividades: 

1) A partir da leitura do texto, você consegue definir com suas palavras “o 

que é o processo de urbanização”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Você consegue identificar no texto quais são os fatores que influenciam o 

processo de urbanização? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) Você considera que sua cidade é urbanizada?  Dê exemplos que 

expliquem sua resposta.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4) Quais são os aspectos, as características, de uma cidade urbanizada? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5) Observe as imagens: 
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Praça do Bandeirante em 1961 e em 2018. 

 

A: Quais são as diferenças visíveis do processo de urbanização? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

B:  Quais as diferenças entre essas imagens? Como podemos perceber 
que o tempo passou? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

6) Desenhe características do espaço onde você vive, o que o caracteriza 

como urbano ou rural? 

• Dica: como é o seu bairro? Sua rua? Passam transportes (carros, 

ônibus, etc.) 


