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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos 

Objetos de conhecimento: O passado e o presente: a noção de permanência e as lentas 

transformações sociais e culturais. 

 

Urbanização brasileira 

 

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. 

Mas nem sempre foi assim, até a década de 1960, a maioria da população morava no campo e a 

quantidade de cidades era bem menor do que a atual. Nesse período, as cidades existiam para 

atender às necessidades das atividades desenvolvidas no espaço agrário e das atividades 

mineradoras, principalmente da cana-de-açúcar, do ouro e do café. 

Na década de 1970 o número de habitantes morando nas cidades foi, pela primeira vez, maior do 

que a população que vivia na zona rural. Esse crescimento do meio urbano proporcionalmente 

maior do que o do meio rural recebe o nome de Urbanização e no Brasil se iniciou no século XIX, 

intensificando-se a partir de 1920, motivados, principalmente, pela: 

 Implantação de indústrias nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural 

para a urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida,  

 Implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, que substituíram a mão de obra 

assalariada, que sem trabalho migrou para as grandes cidades.  

 Concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, que tinham como comprar as 

máquinas e produtos agrícolas. 

 Migração dos pequenos proprietários de terras para as cidades em busca de trabalho 

assalariado nas indústrias. 

 Crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu muito nesse período. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao-no-brasil.htm Acesso em 04/08/2020 

 

Vocabulário: 

Censo IBGE: É uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades propostas. 
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1- Liste 3 situações que contribuíram para a expansão da urbanização no Brasil. 

  

  

  

 

2- A urbanização mudou a forma de viver de muitas pessoas. Com isso, também 

aconteceram mudanças nas paisagens, visto que as pessoas mudaram-se de uma zona 

para outra. Converse com algum idoso que você conheça (caso não seja possível faça 

uma pesquisa) sobre as mudanças que ele observou no município em que mora com a 

expansão da urbanização e escreva-as abaixo. 

  

  

  

  

 

3- Pensando sobre o futuro, possivelmente seu município passará por novas alterações 

devido à urbanização e ao aumento da população. Como você imagina que serão essas 

mudanças? Escreva-as abaixo e ilustre. 

  

  

  

 

Para saber mais sobre a urbanização no Brasil, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_-d2cPGkdnI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-d2cPGkdnI

