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Olá  queridos alunos! 

Espero que todos estejam bem. 

É um momento difícil, novo para todos nós, mas não podemos ficar desanimados. Tenho a 

certeza que estaremos mais maduros e fortalecidos ao final deste período. 

Estou enviando uma atividade sobre as paisagens naturais do continente africano.  

Na semana passada, deixei uma atividade no P+ sobre Saneamento básico, esgoto e lixo. Agora, 

segue a atividade da nossa aula de 24 de março. 

Desejo a todos um bom trabalho e um breve retorno!  

Abraço, Marina. 

 

Urbanização 

Na área da Geografia, urbanização é um processo de transformação das características rurais de 

uma localidade ou região para características urbanas. 

Normalmente, a urbanização está relacionada ao desenvolvimento da civilização e da 

tecnologia. Nesse processo, o espaço rural transforma-se em espaço urbano e ocorre a migração 

populacional do tipo campo-cidade. 

A urbanização é estudada por ciências diversas, como a sociologia, a geografia e a antropologia, 

cada uma delas propondo abordagens diferentes sobre o problema do crescimento das cidades. 

As disciplinas que procuram entender, regular, desenhar e planejar os processos de urbanização 

são o urbanismo, o planejamento urbano, o planejamento da paisagem, o desenho urbano, a 

geografia, entre outras. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
A cidade de São Paulo - exemplo para urbanização 

O processo de urbanização 

Apesar de o processo de urbanização ter se iniciado com a Revolução Industrial, foi até meados 

do século XX um fenômeno relativamente lento e circunscrito. 

Após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído nos países desenvolvidos e 

iniciado de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos, na maioria dos países 

latino-americanos e em muitos países asiáticos. O continente africano ainda é muito pouco 

urbanizado. 

Todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização recente, apresentam 

taxas altas de urbanização. Com exceção da China e Índia, com as maiores populações do 

planeta, todos os países industrializados são urbanizados. Há países que apresentam índices 

muito baixos de industrialização e outros que praticamente não dispõem de um parque 

industrial, e mesmo assim são fortemente industrializados. 

Sendo assim, conclui-se que há dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a 

urbanização: os atrativos, que atraem populações para as cidades; e os repulsivos que as 

repelem do campo. 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaHumana/Urbanizacao/urbanizacao.php 

Leia o texto das páginas 67 a 71. 

Assista à vídeo aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrqhP7a-XGM  
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Resolva as atividades propostas: 

1- O que significa urbanização? 

2- Caracterize as cidades antes e após a Revolução Industrial. 

3- Por que podemos afirmar que a cidade é uma materialização da disputa de classes? 

4- Caracterize: 

a) Cidade legal 

b) Cidade ilegal 

5- Quais fatores condicionam a urbanização? 

6- Explique como a concentração fundiária contribuiu para o crescimento das áreas 

urbanas. 

7- Resolva as atividades das páginas 67,68. 

 

 


