Explosão urbana em África
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O crescimento demográfico e urbano que

urbanas e periurbanas, num vai e vem per-

para a qualificação participada dos bairros

do Ocidente. ■

explodiu, nos países ocidentais, com o
eclodir do capitalismo industrial, esteve
associado ao crescimento económico, alimentou-se sobretudo do êxodo rural e das
migrações para a cidade e inseriu-se numa
longa história urbana, agregando-se a uma
estrutura urbana preexistente. Em África,
mais expressivamente que em outros países
em desenvolvimento, a explosão urbana
galopante ocorre a partir de 1950 num território recém-urbanizado, com uma estrutura
urbana de origem colonial, desequilibrada
e macrocéfala, em contexto regional de
crise persistente das economias nacionais
recém-independentes, de aumento da dívi-
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