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Apresentação: contexto e objetivos 

A presente disciplina visa propiciar a docentes e discentes um espaço para 

estudo e reflexão aprofundada a respeito dos chamados assentamentos precários,1 

tendo como eixo, basicamente, duas questões, intimamente articuladas entre si, a 

saber: 

1) a configuração do que consideramos como a dimensão jurídica dos 

referidos assentamentos, que vemos como uma de suas dimensões 

estruturantes (ao lado daquelas de ordem física e de ordem 

socioeconômica); 

2) as experiências de intervenção desenvolvidas nesses territórios com o 

fito de incrementar o seu desenvolvimento, isto é, com propósitos 

afinados (real ou supostamente) com a noção de direito à cidade e todos 

os corolários que daí decorrem. Nesse campo, focalizaremos as duas 

tipologias que nos parecem centrais na experiência brasileira e de uma 

série de outros países: as assim chamadas urbanização e regularização 

fundiária. 

 
1 A revisão crítica dessa terminologia consiste num dos exercícios político-pedagógicos propostos pela 
disciplina. 
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Ambas integram o universo que buscamos englobar sob o conceito de Direito 

das Favelas, tal como buscamos delinear em recente artigo a respeito desse 

conceito-orientador da perspectiva mediante a qual abordamos a temática geral dos 

assentamentos precários.2 

Buscamos problematizar ambas essas questões no contexto da disciplina de 

modo a equilibrar o debate clássico, com aquele mais vinculado à conjuntura 

presente e recente, o que compreendemos que representam dois olhares 

necessários e complementares, conferindo à disciplina uma determinada totalidade. 

Destarte, no caso das intervenções de urbanização e regularização, uma vez 

que se tratam de dois modelos que vem sendo desenvolvidos no Brasil, 

conceitualmente e experimentalmente, há algo entre quatro e seis décadas, parece-

nos adequado tanto recuperar as suas respectivas origens, quanto colocar em tela 

as questões e desafios contemporâneos, muitos dos quais ainda sem uma resposta à 

altura de sua complexidade. 

No caso brasileiro, o principal e histórico protótipo dos assentamentos 

precários é representado pelas favelas, no entanto, tal como usualmente buscamos 

proceder, a presente disciplina buscará atentar também para outras configurações 

dos referidos assentamentos (e que muitas vezes ficam ofuscadas pela atenção 

dedicada a estas), em virtude das inúmeras interações entre uma se outras, sem falar 

da relevância no contexto da (re)produção desigual das cidades. 

O objeto dessa disciplina constitui uma temática cara ao PUR, presente ao 

longo de toda a sua trajetória, expressa num sem número de projetos de pesquisa e 

extensão, além de livros, artigos, teses e dissertações, que têm buscado enfrentar as 

múltiplas dimensões dessa problemática, dentre as/os quais mencionamos, 

exemplificativamente, a produção de autoria do docente ora proponente da 

disciplina,3 que constitui um importante elemento impulsionador e motivador da 

sua oferta. 

A presente edição dessa disciplina possui uma contextualização inolvidável: 

a emergência da pandemia do COVID-19 e do consequente estado de emergência 

sanitária mundial, fenômeno cujos efeitos transcendentes em todos os âmbitos da 

 
2 MAGALHÃES, Alex Ferreira. Direito das favelas: lineamentos de um conceito. Ciência & Trópico, 
Brasília, v. 43, nº especial, p. 196-220, 2019. 
3 Por toda essa produção, citamos a tese “O direito das favelas”, defendida em 2010 no PUR, que se 
desdobrou em diversos livros, artigos e projetos acadêmicos. 
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vida – da sociabilidade ao fazer acadêmico, da atividade econômica à ação política – 

ainda estão por ser devidamente compreendidos e perscrutados. 

Tal como já tem sido percebido em diversos foros do debate recente, os 

múltiplos efeitos da pandemia tornam-se especialmente gravosos no caso dos 

assentamentos precários, potencializando os efeitos das desigualdades 

socioespaciais estruturais, tanto nas cidades brasileiras como no próprio sul global. 

Daí emerge, portanto, a necessidade de reenquadramento de problemas, esforço 

que acompanhará todas as atividades da disciplina, do início ao fim. 

Em suma, é nesse ambiente eivado de agudas preocupações que se buscará 

revisitar algumas questões (e literatura) clássicas relacionadas ao objeto da 

disciplina, além de subsidiar e motivar docentes e discentes participantes de suas 

atividades a desenvolver novos projetos acadêmicos que busquem dar conta dos 

duríssimos desafios que a história colocou para os sujeitos individuais e coletivos 

contemporâneos, especialmente no que tange aos espaços urbanos aqui focalizados. 

 

Metodologia: 

A circunstância de nos encontrarmos, na UFRJ, sob a contingência de que 

todas as atividades devam ser realizadas de maneira remota, exige uma série de 

adaptações metodológicas. Assim, são apontadas abaixo algumas das linhas mestras 

que se planeja seguir na condução da disciplina: 

● Nas aulas remotas, buscar-se-á desenvolver um ambiente de diálogo 

qualificado entre docentes e discentes, superando-se um relacionamento 

meramente formal ou hierárquico, valorizando-se a dimensão coletiva do 

ensino-aprendizagem. Assim, buscar-se-á realiza-las de modo a equilibrar 

momentos expositivos e momentos interativos, valorizando a realização de 

exercícios de caráter teórico-prático, tais como leitura dirigida, produção 

escrita e oral, etc. 

● As aulas serão exclusivamente síncronas (isto é, não serão gravadas). 

● O processo de avaliação nessa disciplina é compreendido como algo contínuo 

(isto é, realizado ao longo de todo o desenrolar das suas atividades), que deve 

contar com a participação de docentes e discentes (ou seja, não é atividade 

exclusivamente docente) e que não se restringe à atribuição de conceito (que 
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é um momento desse processo). A avaliação se caracteriza por um exercício 

qualitativo de apuração do grau de atingimento dos objetivos da disciplina, e 

dos avanços, retrocessos e dificuldades com relação a eles. Visa, sobretudo, 

permitir a identificação dos progressos e das dificuldades de cada 

participante da disciplina, constituindo elemento orientador das atividades 

futuras e de (re)direcionamento do processo pedagógico. 

● Para a atribuição de conceito, se recorrerá aos seguintes instrumentos: 1) 

pequenos trabalhos, orais ou escritos, realizados ao longo do período letivo, 

relacionados aos temas de cada aula; 2) autoavaliação, por parte dos 

discentes; 3) participação e contribuições para o seminário final da 

disciplina, a ser planejado coletivamente. 

● Tendo em vista as adversidades para a realização de atividades – acadêmicas, 

profissionais, sociais e pessoais – impostas pela pandemia, o programa do 

curso ficará permanentemente aberto à renegociação, a fim de permitir 

ajustes percebidos coletivamente como necessários e adequados. 

 

Cronograma inicial de atividades: 

SESSÃO DATA CONTEÚDO 

01 11/02 

Apresentação do professor, do programa e dos discentes. 

Debate inicial dos problemas envolvidos na disciplina. 

Programação da distribuição da bibliografia e da dinâmica 

das aulas. 

02 18/02  

Os assentamentos autoproduzidos em perspectiva 

sociojurídica: duas obras fundacionais dessa perspectiva. 

● CONN, Stephen. The squatters' rights of favelados. Ciências 
econômicas e sociais, Osasco, v. 3, n. 2, dez., 1968, p. 50-142. 

● SANTOS, Boaventura de Sousa. O direito dos oprimidos. Rio de 
Janeiro: Cortez, 2014, cap. 2. 
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03 25/02 

Os assentamentos autoproduzidos em perspectiva 

sociojurídica: uma amostra da produção recente e da 

última geração de pesquisadores(as). 

● SOARES, Rafael Gonçalves. Favelas do Rio de Janeiro: história e 
direito. Rio de Janeiro: Pallas, 2013, cap. XII (p. 341-371). 

● CORRÊA, Cláudia Franco. Controvérsias: entre o “direito de 
moradia” em favelas e o direito de propriedade imobiliária (...). Rio 
de Janeiro: Topbooks, 2012, cap. IV (p. 152-200). 

● NISIDA, Vìtor Coelho. Desafios da regulação urbanística no 
território das favelas. Dissertação. Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo. FAU, Universidade de São Paulo, 2017, p. 10-61. 

● LIMA, Adriana Nogueira Vieira. O direito achado nos becos: 
entrelaçando formas e normas. In: ______. Do direito 
autoconstruído ao direito à cidade: porosidades, conflitos e 
insurgências em Saramandaia. Salvador: EDUFBA, 2019, p. 79-
135. 

04 04/03 

As intervenções nos assentamentos autoproduzidos: 

modelos, experiências e metodologias para intervenções 

com perspectiva emancipatória. O caso da urbanização de 

favelas. 

 SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. Movimentos urbanos no Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 32-94 (a urbanização de 
Brás de Pina). 

 VALLA, Victor Vincent. Educação e favela. Rio de Janeiro: Vozes, 
1986, cap. VI, p. 112-164 (o Projeto Mutirão). 

 BANCO Interamericano de Desenvolvimento (BID). Favela-bairro: 
10 anos depois. BID, junho, 2020. Disponível em: 
https://publications.iadb.org/pt/bairro-dez-anos-depois. 49p. 

 MOVIMENTO África 70. Campo de forças: experiências para 
integração da Praia informal. Cidade da Praia (Cabo Verde), março, 
2010. Ler especialmente o cap. 3. Sessão com possível participação 
de convidados externos. 
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05 11/03 

As intervenções nos assentamentos autoproduzidos: 

modelos, experiências e metodologias para intervenções 

com perspectiva emancipatória. O caso da regularização 

fundiária, seu quadro conceitual e instrumental. O viés de 

mercado na regularização. 

 ARAUJO, Maria Silvia Muylaert de. Possibilidades e limites de 
uma política pública habitacional: o programa 
"Cada Família, Um Lote". Rio de Janeiro: IPPUR, 1988. 
Dissertação de Mestrado. P. 8-100. 

 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Direito à moradia: instrumentos e 
experiências de regularização fundiária nas cidades brasileiras. Rio 
de Janeiro: IPPUR, 1997, cap. IV – Experiências de regularização 
fundiária em seis cidades brasileiras. 

 ROLNIK, Raquel. Os sem-lugar ou a crise global da insegurança da 
posse. In: ______. Guerra dos lugares. São Paulo: Boitempo, 2015, 
cap. 2, p. 143-253. 

 SOTO, Hernando de. O mistério do fracasso legal: por que a Lei de 
Propriedade não funciona fora do Ocidente. In: ______. O mistério 
do capital.  Rio de Janeiro: Record, 2001, Cap. 6 (p. 179-239). 

06 18/03 

As intervenções em assentamentos produzidos no 

contexto presente: questões e problemas emergentes. 

Direito de laje, titulação coletiva, interface com questões 

de segurança pública, crise do financiamento, etc. 

● CORREIA, Arícia Fernandes (org). Direito da regularização 
fundiária sustentável: pesquisa, teoria e prática em torno da Lei 
Federal nº 13.465/2017. Juiz de Fora, Editar, 2018. (a definir o 
trecho a ser lido) 

● Coletivo LabLaje. Dimensões do intervir em favelas: desafios e 
perspectivas. São Paulo, 2019. (a definir o trecho a ser lido) 

● FERNADES, Edésio (org). A lei e a ilegalidade na produção do 
espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

07 25/03 

Aula de complementação dos tópicos programados para as 

sessões anteriores e de planejamento do seminário final da 

disciplina. 

08 01/04 

As favelas no cinema. 

 Mostra de filmes que retratam as intervenções, com Humberto 
Kzure (filme-debate com ele, no estilo cineclube). 
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09 08/04 

Seminário final – exercício teórico-prático: 

 Análise do Programa Casa Verde e Amarela, levando em conta os 

atos normativos que o instituem (Lei Federal nº 14.118/2021 e 

outros atos posteriores). 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

● CONDE, Luiz Paulo; MAGALHÃES, Sérgio. Favela-Bairro: uma 
outra história da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Vivercidades, 2004. 

● JORGE, Sílvia Manuela Branco. Lugares interditos: os bairros 
pericentrais autoproduzidos de Maputo. Tese – Doutorado em 
urbanismo – Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2017. 

● PATIÑO, Análida Rincón. Da norma praticada às práticas 
normativas: experiências urbanas na apropriação territorial e usos do 
solo em Medellín, Colômbia. Tese, IPPUR, 2007. 

● RAPOSO, Isabel; BÓGUS, Lucia; PASTERNAK, Suzana. Da 
irregularidade fundiária urbana à regularização: análise comparativa 
Portugal-Brasil. São Paulo: EDUC, 2010.  

● WEBER, Alexandre de Vasconcelos. A transmissão de patrimônio 
habitacional em favelas: constituição de patrimônio material e eleição 
de sucessores. Tese – Doutorado em Sociologia e Antropologia. Rio de 
Janeiro: IFCS / UFRJ, 2005. 


