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WERKVORM FAVELA’S IN RIO DE JANEIRO – VWO5 

Ga naar: https://beyondthemap.withgoogle.com/en-us/beyond-the-map   
 
Door te klikken op dit icoontje:                                         kun je de korte verhalen selecteren. Kijk 
eens rond en klik een paar verhalen aan. In ieder geval bekijk je 
‘Mapping the favelas of Rio de Janeiro’, ‘Paloma’s story’ en ‘Ricardo’s story’ 
Beantwoord daarna onderstaande vragen. 

Vragen over Mapping the favelas of Rio de Janeiro 

1. Leg uit wat het ‘Tá no Mapa’ project inhoudt en wat het doel is van dit project. 
 
Alle favelas in Rio de Janeiro zichtbaar maken en ook inzichtelijk maken wat er 
allemaal gebeurt in deze wijk (dus de werkzaamheden vastleggen). 
 

2.  Klik op het google streets icoontje en loop eens door de wijk. Wat valt je op als je 
kijkt naar de leefomgeving en de wijk? Is het schoon of juist vies? Leven de mensen 
op straat of binnen? Probeer in een paar zinnen te beschrijven wat je ziet.  
 
Graffiti, afval valt mee, veel mensen op straat, kleine straatjes, veel auto’s/motors, 
elektriciteitsleidingen boven de straten. 
 
 

Paloma’s story 

3. Wat is de kern van het verhaal van Pamela? 
 
Dat het waar is, maar je uiteindelijk het gevecht kunt winnen en kunt worden wat 
je wilt. Ze is nu computertechnologie gaan studeren en zet zichzelf op de kaart. 
 

Algemeen 

about:blank
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4. De urbanisatiegraad en het urbanisatietempo zegt iets over de ontwikkeling van 
een land. Bekijk de figuur: 

 
 

a. Welk land is op basis van bovenstaande kaart het slechtst ontwikkeld? 
 
Guyana 
 

b. Volgens bovenstaande kaart heeft Brazilië een relatief hoge 
urbanisatiegraad. Waarom zegt een hoge urbanisatiegraad niet per se dat 
een land goed ontwikkeld is?  
 
Er zijn vooral favela’s in de grote steden → laagopgeleiden en veel 
armoede! Dus veel mensen kan ook betekenen veel favela’s = veel 
armoede.  

 

5. In het boek worden favela’s al snel weggezet als iets slechts. Zo worden er nadelen 
van zelfbouwwijken opgesomd. Noem drie van die nadelen. 
 
Nadelen zelfbouwwijken: 

• Vaak op ongunstige plekken: hellingen, dicht langs spoorlijn; 

• Slechte kwaliteit woningen: niet bestand tegen natuurgeweld; 

• Aan randsteden waardoor enorme groei bebouwd oppervlak = urban 
sprawl → lange reistijden naar centrum (werk); 

• Veel geweld en criminaliteit. 
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6. Hebben de filmpjes die je hebt bekeken je perceptie van Rio de Janeiro en/of de 
favela’s verandert? Zo ja, op welke manier? 
 
Eigen antwoord 

 


