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OBJETIVOS: 
 

O curso  propõe uma reflexão sobre cidade, direito à cidade e direito à moradia 

destacando a forma diferenciada e hierarquizada como alguns grupos sociais  ocupam o 

espaço da cidade, com a exclusão dos grupos sociais mais pobres. Busca-se evidenciar o 

paradoxo da coexistência de políticas públicas de habitação de interesse social (em 

especial MCMV), que visam diminuir o déficit habitacional, e a de práticas públicas que 

resultam em remoções de moradias, despejos, desapropriações, que criam um número 

cada vez maior de novos desabrigados. A negação do direito a moradia conduz aos 

movimentos de luta por moradia digna.  Procura-se dar destaque à luta dos moradores 

sem teto, em suas ocupações de imóveis ociosos, por meio do estudo de ocupações em 

curso na área central da cidade do Rio de Janeiro. 
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PROGRAMA DE CURSO: 

 
Serão objeto de reflexão e discussão ao longo do curso os seguintes pontos temáticos: 

 

 o significado, o sentido, e o valor do morar e da moradia;  

 processos contemporâneos de remoção de moradia;  

 os diferentes movimentos organizados de luta pela moradia; 

 os movimentos de luta pela moradia e sua interação com o Estado 

 moradores sem teto e a organização da luta pela moradia,  

 processos de ocupação de imóveis ociosos na área central da cidade do Rio de 

Janeiro; 

 estudos de caso e pesquisa empírica.   
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