
 

 

ATIVIDADE  DOMICILIAR DE HISTÓRIA 

ANO : 9º                        6ª SEMANA 

REFORMAS NO RIO DE JANEIRO  

 A capital brasileira ficava localizada entre o litoral e a serra do Mar,em um terreno 

cheio de morros e lagoas,as ruas eram sujas e estreitas e quase não havia saneamento 

básico, doenças como varíola , febre amarela e peste bubônica atingiam com 

frequência a população. 

 Antigos edifícios no centro da cidade , tinham se transformado  em cortiços, onde 

viviam milhares de famílias pobres, em situações precárias e sem condições mínimas 

de higiene. 

 O porto da cidade não tinha estrutura para receber navios de grande porte , o que 

prejudicava a circulação de mercadorias entre a capital e outras regiões do Brasil e do 

mundo. 

 Em 1902, o então presidente Rodrigues Alves, implementou um amplo programa de 

reformas urbanas e sanitárias na capital federal: modernização do porto, alargamento 

das ruas, higienização do centro da cidade e a construção de novos edifícios. 

 Esse projeto de “regeneração” da cidade buscava,  além da de reformas urbanas e 

sanitárias, a mudança nos costumes das pessoas. Deveriam comportar -se de acordo 

com padrões europeus. 

 Durante tais reformas, muitos prédios antigos foram demolidos e milhares de pessoas 

ficaram desabrigadas, esse período da história do RJ ficou conhecido como “bota-

abaixo”. 

 Essas obras foram conduzidas de modo autoritário e com repressão policial, gerando 

grande insatisfação popular. 

 Os pobres, afastados de suas residências, deslocaram-se para os morros vizinhos ou 

subúrbios, construindo moradias improvisadas com material de demolição retirado do 

centro da cidade (originando assim as primeiras favelas do Rio de  Janeiro). 

 

1- Diante das informações apresentadas responda: 

a)Explique o que foi o projeto de Regeneração da cidade do Rio de Janeiro. 

b)Comente a expressão “ bota-abaixo”. 

c)Cite algumas medidas, que faziam parte do programa de reforma da cidade do RJ na 

virada dos séculos XIX para o XX. 

d) Como originaram as primeiras favelas? 

FONTE: 

Dias,Adriana Machado vontade de saber: história:9º ano; ensino fundamental: anos finais/Adriana 

Machado Dias, Keila Grinerg,Marco César Pellegrini -1 . ed – São Paulo: Quinteto Editorial,2018. 

                                                             BONS ESTUDOS!!! 

 


