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América Latina: urbanização tardia

Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação à de países europeus e dos 

Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre os séculos XVIII e XX, com a consequente oferta 

de empregos, atraiu para as cidades populações que viviam no campo.

A taxa de urbanização do Reino Unido, em 1960, já era de 88%; a dos Estados Unidos, 70%; e a da 

Alemanha, 76%. Nesse mesmo ano, no Brasil, a taxa de urbanização era de 45% e a taxa média da 

América Latina, 40%. Portanto, a população rural (60%) predominava.

Entretanto, enquanto em 2018 a população urbana mundial correspondia a 55,3% e as estimativas para 

2050 apontam que deverá atingir 66%, na América Latina a população urbana já era de 80,7% naquele 

ano e deverá alcançar 89% em 2050. É a região mais urbanizada do mundo.
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Problemas comuns às grandes cidades latino-americanas

São vários os problemas enfrentados pela população urbana dos países da América Latina, como 

também das cidades africanas, asiáticas e, em menor escala ou proporção, dos Estados Unidos, do 

Canadá e dos países europeus. Entre os principais problemas enfrentados pela população das grandes 

cidades latino-americanas, podemos destacar:

•a pobreza

•o saneamento básico incompleto ou insuficiente 

•o desemprego e o trabalho informal 

•a mobilidade urbana deficiente

• a Elevada criminalidade 

• o crescimento da áreas periféricas

• a poluição ambiental 

• a gentrificação nos grandes centros urbanos
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3 América Latina: segregação socioespacial urbana

A expressão “segregação” significa separação. Falar em segregação socioespacial urbana em 

Geografia ou nas Ciências Humanas significa que, ao observarmos as cidades, podemos perceber que 

há separação espacial entre zonas ou bairros cuja população possui maior renda, renda intermediária, 

menor renda ou baixa renda.

Considerando que no capitalismo o espaço urbano — lotes, casas, apartamentos, prédios comerciais 

etc. — é mercadoria de compra e venda como qualquer outra, quem possui maior renda compra o 

melhor “pedaço” do espaço e quem possui menor renda adquire um “pedaço” não tão bom como o 

primeiro. E existem ainda aquelas pessoas ou famílias cujas rendas mal dão para sobreviver e que por 

isso se instalam nas periferias do espaço urbano ou em cortiços ou favelas, algumas delas ao lado de 

construções de alto padrão.
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•Habitações precárias, favelas, alagados e zonas de risco

Segundo a Cepal, em 2016, do total da população da América Latina e do Caribe, 18% das pessoas 

moravam em habitações precárias, que recebem diversas denominações: favelas, no Rio de Janeiro e 

em São Paulo; mocambos, no Recife; alagados e palafitas, em Salvador, Natal e Manaus; barriadas, no 

Peru; callampas, no Chile etc.

Englobando todas com a denominação de favelas, tais habitações são construídas, em alguns casos, 

perto de bairros de classes média e alta, nas periferias das cidades, em encostas de morros, próximo às 

várzeas de rios, utilizando restos de materiais que foram descartados pelos habitantes das cidades.

Como forma de sobrevivência social, essas moradias são a única alternativa que resta para muitas 

pessoas e famílias. Por outro lado, elas evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer as 

desigualdades sociais.
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América Latina: movimentos sociais

Os movimentos sociais fazem parte da história dos países latino-americanos. Em fins do século XX e início do XXI, 

novos movimentos sociais surgiram em países da América Latina, tanto de base rural como urbana, formados por 

grupos de pessoas que, uma vez organizados, protestam e reivindicam direitos que lhes cabem.

Formados ou não por meio de Organizações Não Governamentais (ONGs), lutam por várias causas. Correspondem 

a movimentos reivindicatórios e muitas vezes de confronto com o Estado e o governo, como meio de conseguir seus 

objetivos. Veja alguns exemplos.

•Habitação: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Movimento Sem Teto do Centro (MSTC) e União dos 

Movimentos de Moradia (UMM), no Brasil.

•Emprego: Frente de Desempregados Eva Perón e Movimento Independente dos Aposentados e Desempregados, 

na Argentina; Central Operária Boliviana.

•Direitos humanos: Comissão Pastoral da Terra (CPT), no Brasil; Avós da Praça de Maio, na Argentina.

•Direitos dos povos indígenas: Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) e Confederação 

de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana (Confeniae); Movimento dos Mapuches, no Chile e na 

Argentina; Movimento Zapatista, no México.
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Movimentos conjunturais: surgem a partir de uma demanda imediata da sociedade, que visa 

defender uma pauta atual, com duração curta e objetivos que podem ser alcançados a curto 

prazo. Um exemplo seria um movimento que busca a diminuição de preços de itens da 

sociedade, como combustível, passagem entre outros.

Movimentos estruturais: são movimentos que pretendem conquistar objetivos a longo prazo. 

Geralmente tratam de temáticas que envolvem muitos fatores e que a resolução do problema  

demanda uma alteração na estrutura social. Como exemplos, podemos citar o movimento 

negro, o movimento feminista, movimento dos sem terra, etc.
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