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Conceitos
• Mobilidade urbana é a condição criada para as pessoas

poderem se locomover entre as diferentes zonas de uma

cidade;

• Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em

população quanto em extensão territorial. É o processo

em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano,

com a consequente migração populacional do tipo campo-

cidade



Espoliação, segregação e 

vulnerabilidade urbana –

apresentação de casos



Ilustração de sobrado patriarcal urbano de meado do século XIX. Freyre, 1951, anexo – Sobrados e 

Mucambo, Vol. 3.



CONTRASTES SOCIAIS ENTRE MORUMBI E PARAISÓPOLIS –

SP

• FONTE - BLOG: PORTALARQUITETONICO.COM.BR/MASTERPLANS-A-DECADA-DE-60/

• BRUNA FERREIRA, MASTERPLANS: A EXPERIÊNCIA DA UTOPIA URBANA, 2014.



CONTRASTES SOCIAIS E ESPACIAIS ENTRE ROCINHA E GÁVEA – RJ

• FONTE - BLOG: PORTALARQUITETONICO.COM.BR/MASTERPLANS-A-DECADA-DE-60/

• BRUNA FERREIRA, MASTERPLANS: A EXPERIÊNCIA DA UTOPIA URBANA, 2014.



Conceitos: controle da rebeldia das 

cidades: perspectiva revolucionária 

ou utópica?



Portanto
Precisamos responder:

• Quem reivindicará o direito à cidade na atualidade?

• O sentido do direito à cidade está sendo elaborado,

ou está sob o controle de financistas e empreiteiros,

que orientam os investimentos públicos urbanos?

• Se o urbano é o espaço de aplicação dos lucros do

capitalismo, quem controla a forma, o local e a

“qualidade” dos resultados de sua aplicação?



Espaços heterotópicos: apresentação de 

exemplo de insurgência urbanas e 

movimento de transformação urbana



Área avaliada pelo mercado imobiliário em 2 bilhões de dólares

Foto da favela de Dharavi (Bombaim, Índia). Fonte: Alexander Savin, 2006. Acesso em

03/10/2017.
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