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VÍDEO: Oficina Planos Urbanísticos do Rio de Janeiro no Século XIX
https://www.youtube.com/watch?v=5XeOv-cmIqE

a) Quais foram os fatores que modificaram o espaço em destaque?
b) Como a urbanização e a industrialização contribuíram para essa mudança?
c) Quais são as alterações sociais?

VÍDEO: Arquitetura da Desconstrução
https://www.youtube.com/watch?v=i5I6isN0OSY
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•o crescimento da quantidade de cidades;
•o desenvolvimento das redes de transporte e comunicação, que passaram a interligar
todas as regiões do Brasil;
•o crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento,
provocando diversos problemas ambientais e estruturais;
•a formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da
baixa valorização dos terrenos;
•a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que
chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas,
aumentando, assim, os índices de pobreza e violência nos centros urbanos.

A urbanização do Brasil provocou muitas mudanças na 
organização socioespacial do país, dentre elas se destacam:
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Desigualdade social evidente: prédios luxuosos do Morumbi lado a lado com a favela de Paraisópolis
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•Infra-estrutura deficiente ( falta de saneamento básico);
•Transportes deficientes e trânsito caótico;
•Habitações  precárias 9favelização);
•Desemprego e crescimento do comércio informal;
•Aumento da violência e do crime organizado;
•Falta de áreas verdes e de áreas de lazer;
•Poluição das águas, do ar, do solo, sonora e visual. 
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Vários são os culpados da poluição
urbana. Indústrias geram muitos
poluentes, como monóxido de carbono
(CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido
de enxofre (SO2), só para citar alguns.
Nas grandes cidades, a água de rios e
lagos pode sofrer as consequências da
poluição. E tem ainda o problema do
desperdício de recursos hídricos e da
poluição dos rios.
(Foto: Wikimedia Commons)
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O desmatamento e a falta de
áreas verdes pioram o problema
da poluição atmosférica. Mas o
automóvel é um dos maiores
vilões. A poluição do ar nas
grandes cidades causa mortes e
vários problemas de saúde na
população.
(Foto: Wikimedia Commons)
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A morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos,
durante uma operação policial no Complexo do
Alemão, voltou a despertar a indignação contra a
violência que assola as periferias do Rio de Janeiro,
onde traficantes, agentes policiais e milícias travam
uma guerra que se arrasta há anos.
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• Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a
favela não nasce “do nada”, ou “da preguiça” que
as pessoas possuem em procurar trabalho, ou “da
ignorância” delas em habitar zonas irregulares de
moradia, como os morros. É preciso deixar de lado
essa onda de preconceitos e desinformações para
que se possa realmente compreender a questão.

• A problemática da formação de favelas no espaço
da cidade está diretamente ligada a dois principais
fatores: a urbanização e a industrialização.
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-Vídeo: O Que é Favela? [ANIMAÇÃO]
https://www.youtube.com/watch?v=sxwTqGzCUyc

- VÍDEO: O crescimento das cidades e a periferização | 
Sala de notícias - Canal Futura
https://www.youtube.com/watch?v=puIh8Hr8tX4

- Como ocorreu o crescimento das cidades no território brasileiro a partir da 
década de 50?
- Qual a relação entre urbanização e favelização na história do Brasil?
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Políticas públicas devem ser desenvolvidas para proporcionar uma distribuição de
renda mais igualitária, diminuindo a disparidade entre a população. Investimentos
em serviços públicos se fazem necessários (educação, saúde, moradia, segurança,
etc.) de forma que eleve a qualidade de vida e, principalmente, dignidade para os
cidadãos brasileiros.

A segregação urbana – também chamada de segregação
socioespacial – refere-se à marginalização de determinadas
pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais,
históricos e raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns
exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de
favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de
invasão.


