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OFICINA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL I – POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO BRASIL  

(PRU035 e PRU036) 

 

 

Semestre: 2021.1 

Dias: segunda (15h30-17h10) 

Sala: Google Classroom 

Professor: Samuel Thomas Jaenisch 

 

Súmula:  

Apresentar aos alunos do curso Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social do IPPUR/UFRJ 

uma reflexão crítica sobre o histórico das políticas habitacionais no Brasil, buscando discutir os principais 

programas já implementados no país, com seu escopo e legado. Identificar possíveis avanços e retrocessos 

de cada programa, atentando para seus efeitos sobre o território e seus impactos sobre a vida de seus 

beneficiários. Discutir o contexto histórico, social, político, econômico no qual cada programa foi formulado. 

Tratar a política habitacional como uma ação do poder público com capacidade para reestruturar o espaço 

urbano e metropolitano e de produzir efeitos sobre as desigualdades sociais. Os movimentos sociais de 

luta por moradia e o debate sobre o direito à cidade. A importância de produzir moradia nas áreas centrais. 

Discussão sobre o Programa Minha Casa Minha Vida  

 

Dinâmica das aulas: 

As aulas irão ocorrer de forma síncrona através do Google Meet e com apoio da plataforma Google 

Classroom, com link de acesso a ser disponibilizado no dia da aula. Elas serão todas gravadas e 

disponibilizadas sob demanda para os alunos que porventura tenha tido problemas para acompanhar. Todos 

os textos de referência serão disponibilizados em formato digital para os alunos. As aulas serão em sua 

maioria expositivas, sendo desejável a participação dos alunos a partir de questões levantadas pela 

bibliografia indicada e dos filmes propostos. Para cada bloco estarão indicados também materiais 

complementares a serem consultados pelos alunos caso haja interesse. A primeira aula será utilizada para 

combinar com a turma de forma questões referentes ao andamento da disciplina e à dinâmica das aulas, 

reconhecendo a excepcionalidade do contexto atual de pandemia e respeitando as dificuldades que vêm 

sendo enfrentadas pelo corpo discente para acompanhar as atividades acadêmicas.    

 

Avaliação:  

A avaliação consistirá em um trabalho final, que deverá ser entregue por escrito e apresentado para a turma 

nas aulas indicadas. Ele poderá ser realizado em grupo, considerando o número de alunos inscritos na 

disciplina.  
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PROGRAMA DO CURSO 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

12/07 

19/07 

Acolhimento dos alunos / introdução ao conteúdo da disciplina / a moradia como 

direito / modelos de política habitacional / política habitacional no Brasil 

 

PRIMEIRO BLOCO 

Histórico das políticas de provisão habitacional no Brasil 

 

26/07 

02/08 

09/08 

Fundação da Casa Popular / Institutos de Aposentadoria e Pensão / Banco Nacional 

de Habitação / Sistema Financeiro de Habitação /Criação do Ministério das Cidades 

e Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

 

Nabil BONDUKI. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 

2017.  

Ermínia MARICATO. Política habitacional no regime militar (Cap 5: O sistema 

Financeiro de Habitação). Petrópolis: Vozes, 1987 

Lícia VALLLADARES. Passa-se uma casa (Cap. 1: O programa de remoções de favela 

no Rio de Janeiro: Seu contexto e propósitos). Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1978 

Lucio KOWARICK. A Espoliação Urbana (Cap 2: A lógica da desordem; Cap 3: 

Autoconstrução de moradias e espoliação urbana). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

Raquel ROLNIK. Democracia no fio da navalha. Limites e possibilidades para a 

implementação de uma agenda de Reforma Urbana no Brasil. Revista Brasileira de 

Estudos urbanos e Regionais, vol. 11, 2009 

 

SEGUNDO BLOCO 

Urbanização de favelas no Brasil: entre a ameaça de remoção e o direito de permanecer  

 

16/08 

23/08 

 

Políticas de remoção e erradicação de favela / espoliação urbana, questão racial e 

a necropolítica / A consolidação das políticas de urbanização e melhoria 

habitacional pós Constituição de 1988 / O Programa Favela-Bairro e o Programa 

Morar Carioca  

 

Marcelo BURGOS. Dos parques proletários ao Favela-Bairro. As políticas públicas nas 

favelas do Rio de Janeiro. In: Alba Zaluar e Marcos Alvito (org.). Um século de favela. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.  

Maria Lais PEREIRA DA SILVA. Favelas cariocas 1930-1964 (Capítulo 4: Favela, 

cidade, estado). Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.  

Adauto Lucio CARDOSO. Avanços e desafios na experiência brasileira de urbanização 

de favelas. 

Mariana CAVALCANTI. Vida e Morte do “Agrupamento 26” (2011-2013): breve 

etnografia do Morar Carioca na “Barra Olímpica”. Revista de Antropologia da USP. Vol. 

60 (3), 2017   

Marcelo LOPES de SOUZA. O ABC do Desenvolvimento Urbano. (Cap. 8: Reforma 

Urbana: conceitos, protagonistas e história). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.  
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TERCEIRO BLOCO 

Movimentos sociais e a luta por moradia 

 

30/08 

06/09 

13/09 

luta por moradia em contextos urbanos / cooperativas e produção por autogestão / 

ocupações nas regiões centrais / questão de gênero e protagonismo feminino nos 

movimentos de moradia   

 

Camila D’OTTAVIANO. Habitação, Autogestão & Cidade (Cap. 3: O mutirão como 

autogestão). Rio de Janeiro: Letra Capital, 2021. 

USINA CTAH. Mutirão Paulo Freire: movimento popular, arquitetura e pedagogia da 

práxis. ON-LINE. 

Luciana XIMENES. Ocupações na Zona Portuária do Rio de Janeiro: soluções de 

moradia e ações de resistência no contexto do Projeto Porto Maravilha. Monografia 

PPCIS/UERJ, 2017. 

Diana HELENE. Gênero e direito à cidade a partir da luta dos movimentos de moradia. 

Cadernos Metrópole, volume 21, n.º46, 2019   

 

QUARTO BLOCO 

Programa Minha Casa Minha Vida: impactos urbanos e sociais.  

 

20/09 

27/09 

As contradições do ciclo lulista / formulação e implementação do Programa Minha 

Casa Minha Vida / avanços e retrocessos da política habitacional / a volta das 

remoções 
 

Raquel ROLNIK. Guerra dos lugares. A colonização da terra e da moradia na era das 

finanças. (Cap. 3.1: Minha Casa Minha Vida e a financeirização da moradia no Brasil). 

São Paulo: Boitempo, 2015. 

Caio SANTO AMORE et all (org.). Minha casa... e a cidade? avaliação do Programa 

Minha, Casa Minha Vida em seis estados brasileiros (Cap. 1 e Cap. 2). Rio de Janeiro: 

Letra Capital, 2015. 

Adauto CARDOSO; Luciana LAGO. Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Impactos urbanos e sociais. 2015. (Relatório 

de pesquisa) 

 

QUINTO BLOCO 

Apresentação dos trabalhos e encerramento da disciplina   

 

04/09  

11/09 

17/09 

Aula para dúvidas  

Debate dos trabalhos com a turma e encerramento da disciplina 

 


