
  

  

MÓDULO 1 – TERRA  

Aula 3 – O direito à terra na cidade 

  

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria 

com movimentos populares. O curso está organizando em seis módulos. Este 

é o Módulo 1: Terra, nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – Brasil, terra de quem?  

Aula 2 – Povos originários e o direito à terra  

Aula 3 – O direito à terra na cidade  

Aula 4 – O povo da Bíblia e a busca por terra  

  



  

  

ASSESSORA: Ermínia Maricato, arquiteta e urbanista, mestra, doutora e 

professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP. Secretaria de Habitação de Desenvolvimento Urbano do Município de 

São Paulo 1989-1992. Coordenadora do Curso de Pós-graduação da FAUUSP 

1998-2002.  

Vice-ministra das Cidades - 2003-2005 (Formulou a proposta de criação do 

Ministério das Cidades). Profa visitante da Witswaterand University de  

Joanesburgo e do Centre of Human Settlements- University of British 

Columbia . Membro do Conselho de Pesquisa da USP - 2007 a 2010. Membro 

de vários Conselhos Editoriais. Atualmente é Coordenadora Nacional do 

Projeto BrCidades. Em 2018 ganhou o prêmio APCA na categoria urbanidade. 

Em 2020 foi a primeira mulher a ser premiada com a Medalha de Ouro, prêmio 

máximo concedido pela Federação Pan-americana de Associações de 

Arquitetos (FPAA).  



  

Ementa:  

A- Objetivos:   

A posse formal da terra divide a sociedade brasileira no campo e na cidade.   

Essa marca histórica fornece uma chave explicativa para a profunda  

desigualdade social e territorial. Segurança jurídica na posse da terra é privilégio 

e não regra, embora a história da propriedade da terra no Brasil seja 

acompanhada, da prática comum, de grilagem e fraude registraria.  

A maior parte das moradias urbanas são informais já que não são produzidas 

nem pelo mercado (imobiliário formal, capitalista) e nem pelo Estado (por 

meio de políticas públicas). Esse processo tem óbvios impactos jurídicos e 

sociais mas, também, ambientais.   

A globalização neoliberal traz mudanças que impactam profundamente a nação 

brasileira. Mas essas mudanças convivem com as raízes persistentes ligadas ao 

passado escravista e a propriedade da terra que constitui um verdadeiro nó nas 

relações sociais no Brasil.  

  

B. Conteúdos:  

1. Processo de Urbanização  

2. “AS RAÍZES DO BRASIL” a persistência da desigualdade  

3. O nó da terra- imbricação entre propriedade da FT e propriedade da terra  

4. Crise global - mundo em mudança, Brasil em mudança  

5. Brasil e a globalização neo liberal  



6. Industrialização e urbanização no Brasil: sem Estado e sem mercado  

7. Segregados, ilegais, invisíveis. (compulsoriamente ilegais)  

8. Assentamento da FT urbana  

10. A luta pela Reforma Urbana no Brasil  

11. Prefeituras Democráticas  

12. Favelas: urbanização  

13. O direito à arquitetura e à cidade  

  

C - Metodologia:  

Aula expositiva – formato palestra on line com exposição de slides.  

   

D - Recursos utilizados:  

Apresentação da aula em power-point  

   

 E- Perguntas Geradoras:  

1) Em suas palavras o que significa o nó da Terra?  

2) A globalização neoliberal traz mudanças que impactam profundamente a 

nação brasileira. Descreva em grandes linhas esses impactos e relacione com 

exemplos que você observa no dia a dia.   

3) O que foi mais significativo para você neste módulo Terra, e que levará para 

sua vida e prática pastoral, política e popular?  

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Direito-a-Terra.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Direito-a-Terra.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Direito-a-Terra.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Direito-a-Terra.pdf


   

F. Leitura Complementar – em PDF  

O Nó da Terra, Ermínia Maricato  

  

 

 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/MARICATO-Erminia_O-no-da-terra-1.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/MARICATO-Erminia_O-no-da-terra-1.pdf

