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O que é urbanização? 

 

A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou 

território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da 

população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. 

 

Processo de urbanização 

 

O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período 

neolítico. No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas 

ao campo, pois dependiam deste para sobreviver. 

O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a 

partir do século XVIII, é que agora é o campo quem passa a ser dependente da cidade, 

pois é nela que as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio rural são definidas. 

O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com 

base em dois tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. 

Fatores atrativos: Como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização 

ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades, o maior deles 

é a industrialização. 

Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de 

urbanização ocorreu primeiramente. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se 

predominantemente urbanas a partir da década de 1900, início do século XX, em razão 

da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas (embora, em um 

primeiro momento, a maior parte dessas moradias fosse precária em comparação aos 

padrões de desenvolvimento atual dessas cidades). 



Fatores repulsivos: são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das 

vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população 

do campo para os centros urbanos. Esse processo ocorre, em geral, pela modernização 

do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina, e pelo processo de 

concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos 

de poucos latifundiários. 

 

Êxodo Rural 

 

Êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Muitas 

causas podem ser associadas a ele, como a modernização da produção agrícola, a 

concentração fundiária, a busca por melhores condições de vida e melhores empregos, 

entre outros fatores. 

Entre as suas consequências estão o esvaziamento das zonas rurais e o 

crescimento desordenado das cidades. No Brasil, o êxodo rural ganhou força com a 

industrialização e se intensificou entre 1970 e 1980, quando mais da metade da 

população passou a viver nas cidades. 
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