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RESUMO

O reconhecimento jurídico da proteção  do direito à cidade  é uma importante conquista dos movimentos populares e entidades reunidos nos 
fóruns e lutas sociais em defesa da reforma urbana e da mudança dos paradigmas convencionais de gestão das cidades, e de sua adequação aos 
preceitos de cidades justas e democráticas, conforme preconizados  nas Conferências Habitat ( ONU). O presente trabalho de pesquisa tem por 
objeto a problematização do especial  processo de regularização fundiária da Ocupação Manoel Congo, localizada na região central da cidade do 
Rio de Janeiro, um trecho do  território da cidade caracterizado pela alta especulativa dos terrenos e intensas disputas fundiárias, à luz do 
instrumental teórico do Direito da Cidade. A produção do espaço urbano no território da cidade se fez sob a lógica privilegiada  do capital 
imobiliário e financeiro e a primazia da concepção privatista do espaço urbano, tendo forte viés excludente, segregacionista, de classe e 
étnicorracial, em contraste com as  funções sociais da cidade antevistas na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade ( Lei 10.257/01). 
No ordenamento jurídico pátrio a  Lei 11.977/09 instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida, destinado ao custeio de moradias  às populações 
de baixa renda, concessão de crédito e descontos nos emolumentos registrários, intrinsecamente  vinculado ao programa, o instrumento de 
regularização fundiária de interesse social viabiliza o direito de acesso à terra e a  titulação da propriedade imobiliária. O artigo 46  do diploma 
legal conceitua  a regularização fundiária como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de 
assentamentos irregulares e á titulação de seus ocupantes de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Ocupação Manoel Congo está localizada no Centro da 
cidade do Rio de Janeiro, cuja  origem remonta ao ano de 2007 com o movimento de ocupação do prédio situado na rua Alcindo Guanabara, 20, 
antiga sede do INSS, vinculada a uma experiência autogestionária de produção de moradia apoiada noprograma de regularização fundiária Minha 
Casa, Minha Vida- Entidades, em contraposição à lógica privatista e de financeirização intrínseca a produção do espaço  urbano no território da
cidade. Produto histórico dos movimentos sociais de luta pela reforma urbana, a Ocupação Manoel Congo está organicamente vinculada ao  
Movimento Nacional de Luta pela Moradia ( MNLM), fundado na década de 90 , na esteira dos debates sobre o direito à cidade durante o 
processo de organização do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, em conjunto com outros movimentos sociais expressivos: o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto( MTST), a União Nacional por Moradia Popular ( UNMP), a Central de Movimentos Populares ( CMP), entre outros 
congêneres. A pesquisa   está estruturada em torno de alguns eixos  essenciais: ( a) as especificidades do processo de regularização fundiária da 
Ocupação Manoel Congo, conquistas e impasses decorrentes da vinculação  ao PMCMV- Entidades; (b) o reconhecimento das estratégias, 
mecanismos de pressão, organização, estrutura interna e gênese  do MNLM e os limites do ativismo urbano de luta pelo direito à moradia na 
presente conjuntura de banalização de medidas de exceção, repressão  e criminalização de momentos sociais, vide o impacto da Lei 
Antiterrorismo ( Lei 13.260/16)  e o trâmite do PLS 272/16 ;  (c) os avanços e recuos das políticas oficiais de regularização fundiária sistematizadas 
na Lei 11.977/09 , marco regulatório de reconhecimento dos assentamentos informais. Os estudos clássicos de Henry Lefebvre e David Harvey 
sobre a produção do espaço urbano , as fontes. documentais  das Conferências Habitat, além dos estudos de Edésio Fernandes, Bethânia 
Alfonsin, Alex Magalhães, Enzo Bello, constituem o alicerce teórico do presente trabalho.
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