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Resumo:  
Este artigo traz reflexões acerca da Regularização Fundiária, mostrando elementos sobre as 
práticas de informalidade nas favelas. Tratará da Regularização Fundiária, permeando os 
avanços e as dificuldades na sua implementação, ou seja, o que ocorre no processo de 
desenvolvimento dos Programas de legalização, que visa beneficiar a população que mora 
em áreas carentes dos grandes centros ou áreas de interesse social. Assim o objetivo central 
deste trabalho é aprofundar sobre a temática e as suas variadas vertentes, observando os 
desafios enfrentados para garantir a população moradora da favela o direito a cidade. 
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Abstract:  
This article presents reflections regarding land tenure regularization, presenting elements 
about informal practices in the shanty town. It will deal with land regularization, permeating the 
advances and difficulties in its implementation, that is, what happens in the process of 
Legalization development Programs, which aims to benefit the population that lives in areas 
lacking the major centers or areas of social interest. Thus, the main objective of this work is to 
study the theme and its various aspects, observing the challenges faced to guarantee 
the shanty town population the right to the city. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ocupação do solo informal começa a partir do aumento da jornada de trabalho, e a 

intensificação da divisão social do trabalho, desta maneira, o proletariado fixa sua moradia 

aos redores das fabricas e indústrias, onde era nítida a ausência de investimentos por parte 

do Estado, constituindo habitações insalubres e condições precárias de moradia. Estas 

cidades cresciam sem planejamento, a ocupação do solo urbano passa por um processo de 

segregação de classes, onde era notório (e ainda é) as diferenças das áreas de residência 

dos trabalhadores e da burguesia. 

As desigualdades sociais constituídas nas cidades brasileiras se concretizam a partir 

do modo de organização da sociedade, vinculado a um Estado neoliberal – atuando em função 

das leis do mercado –, nas relações antagônicas entre trabalho e capital, e na dominação da 

terra por parte da elite burguesa.  

Ao analisarmos o processo de ocupação do solo, percebemos que a questão fundiária 

não é recente, e está ligada ao planejamento urbano, que, por sua vez, tem o papel de colocar 

em ordem o território. Dentro deste planejamento versa diversas questões relacionadas às 

áreas ocupadas irregularmente. Nota-se que ocupação irregular de áreas informais não é 

exclusivamente acometida pela classe menos favorecida, entretanto nos deteremos neste tipo 

de ocupação. 

As favelas não são certamente uma realidade estanque e uniforme (as 
situações socioeconômicas, espaciais e históricas entre uma favela e outra 
são, sem dúvida, extremamente diferentes), no entanto, observamos uma 
associação sistemática entre favelas e ilegalidade. De fato, a precariedade 
jurídica – urbanística e fundiária – das favelas sempre justificou a falta de 
investimentos públicos na provisão de serviços coletivos, reforçando a 
dualidade favela versus cidade (GONÇALVES, 2013 p. 2). 

Com o passar do tempo a favela – marcada pela escassez, pobreza, exclusão e a falta 

de investimentos públicos – ficou esquecida, ocasionando no aumento das desigualdades 

sociais produzidas em seu meio. Podemos considerar que tal segregação é marcada pela 

dialética existente entre o capital x trabalho, onde as desigualdades se instalam de modo a 

deixar parte da população excluída da sociedade. 

Netto (2007) em seus estudos afirma que  

Nas sociedades em que vivemos – vale dizer, formações econômico-sociais 
fundadas na dominância do modo de produção capitalista –, pobreza e 
desigualdade estão intimamente vinculadas: é constituinte insuprimível da 
dinâmica econômica do modo de produção capitalista a exploração, de que 
decorrem a desigualdade e a pobreza (NETTO, 2007, p.142).  
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A pobreza é considerada uma característica da favela, e está intrínseca ao seu meio, 

sobretudo por ser uma produção do mundo capitalista, que produz e reproduz a condição de 

pobreza a uma parte da população.  

Alguns autores argumentam que a ocupação do solo urbano cresceu 

desordenadamente, ocasionando uma série de inseguranças em torno dessa desordem 

urbana, principalmente no que diz respeito aos direitos dos moradores residentes destas 

favelas.  

Segundo Martins (2002) 

O Direito Urbanístico regulamenta as relações sociais e também as formas 
de ocupação urbana, operando de modo frágil na interface entre direito e 
arquitetura, pois nem sempre o encadeamento (proposta, ação e 
consequência) é inteiramente previsível. Como um “direito difuso” exercido 
em nosso contexto de uma sociedade desigual e excludente, é marcado pelo 
conflito entre assegurar direitos pela manutenção do status quo e assegurar 
os direitos da sociedade que normalmente não são reconhecidos (MARTINS, 
2002 p.16). 

O termo exclusão sempre esteve presente nas favelas, sobretudo quando se fala da 

população favelada e a sua inclusão na sociedade. A exclusão se dá efetivamente pelo estado 

de todos os que se encontram fora dos circuitos vivos das trocas sociais (CASTEL, 1995, P. 

26), ou seja, a favela é considerada a parte da sociedade formalmente produzida pelo capital, 

como um lugar longínquo a qual não pertence à cidade. Castel (1995) em seus estudos afirma 

que a exclusão não é algo intrínseco ao excluído, não nasce com ele, é dado a ele, por alguma 

característica advinda dos resultados de trajetórias diferentes. Assim sendo, o indivíduo 

favelado, por pertencer a um lugar diferente do formal, é visto como diferente dos demais 

indivíduos da sociedade urbana. 

Com isso, o território da favela passa a ser considerado um lugar marginal, onde o 

povo, que lá vive, não é considerado “um povo do bem”, intitulados pela burguesia como 

“classes perigosas” desde o começo da revolução industrial, onde segundo Topalov (1996) 

permitia descrever uma massa humana pouco diferenciada, que habitava espaços urbanos 

precisos, nos quais se supunha se concentravam os flagelos sociais e onde, a qualquer 

momento, podia surgir uma ameaça: crimes, epidemias, violência, insurreição (TOPALOV, 

1996 p. 33). Este estereótipo causado aos moradores favelados culminou em ação do Estado 

as repressões mais violentas. 

Este processo de exclusão força a existência de movimentos sociais urbanos, e a luta 

para melhores condições de existência, onde predominava tais práticas repressivas e 

violentas do Estado. O protesto social, sob diversas formas no campo e na cidade, sugere 

tanto a necessidade de reforma como a possibilidade de revolução (IANNI, 1991). Sobre tais 

protestos, o Estado começa a pensar que é possível uma ruptura nestas repressões e, como 
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afirma Ianni (1991), admite que a questão social pudesse deixar de ser considerada um 

problema de polícia e começa a ser tratada como um problema político. 

As ocupações de terra impulsionam a retomada da luta pela reforma urbana. 
Com esta bandeira assumida de forma mais nítida a partir do projeto de 
iniciativa popular de Reforma Urbana apresentado na Constituinte, assume-
se muito mais que uma concepção de contra-hegemonia na luta pela 
organização do espaço urbano. Trabalha-se com uma dimensão de 
construção de um projeto especifico que reverta a lógica de exclusão social 
e territorial da cidade (COELHO, 1996 p. 150). 

A partir daí, nasce um novo olhar para as favelas brasileiras, a qual necessita ser 

incluídas a cidade. 

La creación de nuevos espacios urbanos comunes, de una esfera pública con 
participación democrática activa, requiere remontar la enorme ola de 
privatización que ha sido el mantra de um neoliberalismo destructivo. 
Debemos imaginarnos una ciudad más inclusiva, aunque siempre conflictiva, 
basada no sólo en una diferente jerarquización de los derechos sino también 
em diferentes prácticas políticas y económicas. Si nuestro mundo urbano ha 
sido imaginado y luego hecho, puede ser re-imaginado y re-hecho. El 
inalienable derecho a la ciudad es algo por lo que vale la pena luchar 
(HARVEY, 20082). 

Por muito tempo a favela ficou esquecida, marcada pela sua invisibilidade perante o 

governo que somente enxergava a condição de pobreza e de vulnerabilidade, de forma a 

evidenciar suas ações ligadas diretamente a manutenção da existência desta população, 

sobretudo, desenvolvendo algumas poucas ações no âmbito assistencial. A partir de algumas 

mudanças ocorridas, não só, mas principalmente, com a Constituição de 1988, faz com que 

o olhar da população e principalmente dos gestores públicos se volte para a cidade como um 

todo, incluindo, aí, as favelas.  

2. A Favela e suas práticas de Informalidade 

Como forma de resistência e subsistência a população moradora da favela cria 

estratégias para sua manutenção dentro desta área informal, por tais estratégias entendemos 

aqui como as práticas de informalidade, que exerce uma função social nas relações cotidianas 

criadas por esta população. 

As práticas de informalidade existente nas favelas permite ao morador a criação de 

um estilo de vida próprio, onde estes têm suas próprias regras e normas de convivência, 

diferente da população que vive em uma área naturalmente formalizada, por isto toda 

atividade informal e relativamente marginalizada no meio urbano.  

                                                 
2 http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/el-derecho-a-la-ciudad 
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Vivendo a seu modo os moradores constroem, alugam suas propriedades, compram 

e vendem suas casas e lajes, abrem comercio, tratam de suas relações sociais de um modo 

único, que dá o funcionamento a toda dinâmica da favela.  

Entendemos a informalidade como um tipo de ordenamento que existe no meio 

urbano, sendo este um ordenamento diferenciado que abarca todas as características 

próprias de um ambiente informal, neste caso a favela. 

E informalidade que permite o acesso desses moradores a cidade, pode ser dizer que 

foi graças a ela que a favela pode existir. É claro que existe uma certa exploração por parte 

da especulação imobiliária e por outros atores econômicos existentes no meio, mas de algum 

modo, estas práticas, possibilita que a população construa suas moradias (mesmo que de 

forma precária), onde não conseguiriam pela política de habitação.  

El nexo entre urbanidad e informalidad es altamente relevante para 
comprender las transformaciones político-económicas, la gobernanza urbana 
y la vida cotidiana de las ciudades del hemisferio sur. [...] Estos actores 
aspiran a obtener vínculos comunitarios basados tanto en el parentesco, la 
amistad y la vecindad como en lazos, prácticas y costumbres informales que 
se generan en trabajos informales tales como la construcción o la venta 
ambulante. Aunque estos vínculos son reconocidos e incluso pueden obtener 
un alto valor simbólico en comunidades locales, rara vez son admitidos por el 
Estado (ibídem). Este tipo de informalidad puede entenderse como una forma 
de ilegalidad tolerada que ofrece un buen grado de flexibilidad y control para 
las autoridades (FRISCHE, 2013 p.114).  

Longe de dizer que a informalidade é a solução para todos os problemas da favela, o 

que percebemos é que esta prática é funcional para a vida em sociedade no meio informal. 

Ou seja, partimos do pressuposto que a informalidade não é necessariamente um problema 

nas relações sociais existentes nas favelas, elas resolvem, de algum modo, a situação dos 

moradores favelados. 

3. Analisando a Política Urbana nas favelas 

A constituição da Política Social se caracteriza pela dicotomia entre Estado e 

Sociedade civil. Do seu surgimento até os dias atuais, a sociedade passou por várias 

transformações, entre capitalismos, desenvolvimentismo, liberalismo e neoliberalismo, com 

isso, as Políticas Sociais subdividiu-se para atender todas as características sociais advindas 

das expressões da questão social. As questões urbanas aparecem como uma dessas 

expressões, e no caso brasileiro se manifesta, não somente, mas principalmente nas 

habitações informais constituídas no meio urbano. 

Como dito anteriormente, no passado, as favelas eram espaços de exclusão, marcada 

pela pobreza extrema, e a falta de investimento público sacramentava a condição de 

vulnerabilidade da população. Hoje, algumas das políticas sociais voltadas para a favela 
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estão, relativamente, ligadas a Política Urbana, pautada, principalmente, na urbanização, 

habitação e na regularização fundiária destas áreas. 

A urbanização se dá através das obras de infraestrutura urbana, abarcando o 

saneamento, áreas de lazer, iluminação, abertura de vias e asfaltamento. Já as politicas 

voltadas para habitação, que antigamente era constituída pelas remoções de parte da favela 

e a inclusão destes moradores em conjuntos habitacionais, com o propósito de limpar a 

cidade, hoje, o que se vê são melhorias habitacionais, onde obras de “reformas essenciais” 

são feitas em determinadas moradias, principalmente nas mais precárias. Algumas 

realocações (nomenclatura utilizada atualmente no lugar de remoção) são necessárias para 

a urbanização, no que diz respeito a abertura de vias, onde há negociação com o morador 

para a indenização do seu imóvel, existindo três modalidades: a indenização em espécie, 

onde há uma avaliação da benfeitoria e, baseado em uma tabela padrão, paga-se ao 

proprietário o valor calculado; a compra assistida, que consiste em o proprietário escolher a 

casa e o Estado se encarrega de fazer o pagamento, pautado no valor avaliado da benfeitoria; 

e, por ultimo, a realocação em conjuntos habitacionais. A Regularização fundiária conclui este 

tri pé com o objetivo de tornar formal este espaço de ocupação irregular, que agora possui 

condições mínimas para pertencer à cidade, e em alguns casos, possibilita a permanência 

desta população na favela. 

Para tanto, a favela torna-se um enorme campo de obras, algumas moradias que 

necessitam das melhorias não são comtempladas, as negociações, por vezes, são escolhidas 

pelo Estado e não pelo proprietário, como garantido por lei, e a regularização fundiária não é 

concluída, e mesmo que em algum momento se finde ela não proporcionará ao proprietário o 

sentimento de pertencimento a cidade, por, além de outras coisas, não garantir os serviços 

publico básico, ofertados na cidade. Ao que parece, algumas problemáticas são 

equacionadas, enquanto outras surgem permitindo que a condição de subalternidade 

permaneça em meio a “desordem” urbana proporcionada pela favela.      

A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria cidade, 

em um mundo onde o consumismo, o turismo e a indústria da cultura e do conhecimento se 

tornaram os principais aspectos da economia política urbana (HARVEY, 2012 p. 81). Diante 

disto, entendemos que para a regularização Fundiária se tornar efetiva em todas as suas 

nuances será necessária o maior investimento dos Governos, investimento este que não está 

caracterizado pelo valor de moeda, mas sim um investimento na reformulação desta política, 

tendo um olhar mais adequado para a melhoria na vida da população favelada, sobretudo 

investindo em equipamentos para além da função urbanística, como em saúde, educação e 

lazer, inserindo a função social do espaço-urbano no ceio da favela. Assim, poderíamos dizer 

que o direito à cidade estaria assegurado aos moradores destas áreas informais. 
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Pois como afirma Gonçalves (2013), 

A consolidação das favelas, como parte integrante da cidade, passa, 
necessariamente, por um novo pacto sociopolítico que, reconhecendo às 
particularidades das favelas, aprofunde e aplique o novo paradigma 
jurídicourbanístico inaugurado pela constituição de 1988, que almeja 
assegurar o acesso à moradia e à cidade a uma população historicamente 
excluída, de maneira que o espaço urbano não seja meramente um 
instrumento para a reprodução do capital (GONÇALVES, 2013, p.21). 

No entanto, salienta-se que este caminho não é fácil, e que há muito o que ser feito 

para alcançar não só os objetivos da Regularização, mas sim para tornar possível várias 

políticas sociais, para além das que estão em vigor somente para garantir os mínimos sociais. 

Acreditamos que uma política social desenvolvida abarcando os eixos centrais da não 

exclusão, traria uma melhora significativa na qualidade de vida da população favelada. 

4. Uma analise sobre a Regularização Fundiária. 

A escassa opção habitacional por parte da população empobrecida ocasionou na 

ocupação de lugares informais para a sua moradia, como locais de risco e de preservação 

ambiental. Estes locais de ocupação marcam a favela como área informal e por isso exclusa 

da cidade. Entretanto com a criação do Estatuto as Cidades um novo olhar surge para a 

população favelada, e cria-se conceitos, projetos e programas que começam a se envolver 

nos assuntos urbanos e habitacionais relativos a esta localidade.  

Neste contexto, leis urbanísticas foram criadas e ampliadas tornando possível a 

execução de programas e projetos, que com o financiamento governamental, deram início as 

políticas sociais urbanas, mexendo em toda infraestrutura da favela, tanto física quanto 

jurídica. Assim, o processo jurídico que transforma a condição de informalidade em 

formalidade das ocupações irregulares, está pautado na Regularização Fundiária local, que 

está em evidencia nas favelas, principalmente por ser uma das poucas políticas sociais que 

atuam neste espaço.   

A Regularização Fundiária atualmente é entendida como a legalização das 

propriedades das áreas informais – aqui compreendida como favela – por meio de ações 

jurídicas baseadas em leis específicas, garantindo a função social da propriedade, onde se 

tratando da cidade sustentável, coloca em pauta a moradia, o saneamento ambiental, a 

infraestrutura urbana, entre outros serviços públicos, a serem destinados a presente e a futura 

população, conforme estabelecido no Estatuto das Cidades – Lei 10.257, de 10 de julho de 

20013. Entretanto, 

                                                 
3 Art 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o 
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Constatamos hoje que a quase totalidade desses instrumentos legais não é 
aplicada, sobretudo no que diz respeito a garantir a função social da 
propriedade, [...] barrar despejos forçados fazendo valer o direito inalienável 
à moradia (pela Constituição Federal, o direito à propriedade privada no Brasil 
é relativo) e, por fim, orientar e planejar o crescimento das cidades em favor 
das maiorias, da qualidade de vida dos cidadãos e contra sua apropriação 
como mais um negócio do capital, agora em sua fase financeira e globalizada 
(ARANTES, 2013 p.14). 

Assim, mesmo sendo vista como a entrega de título a população de uma área informal, 

para torná-la formal, não a coloca na mesma condição dos bairros considerado formais da 

cidade. Ou seja, este instrumento é entendido como a possibilidade de uma área informal ser 

inserida na cidade, permite que os moradores das favelas desfrutem do que há na cidade, 

entretanto, o que é observado nos locais que já ocorreram os programas de regularização 

fundiária, é que muitos não se concretizam. Isto fica visível quando se observa que o título, 

por si só, não modifica a condição de vida dos moradores destas localidades, pois serviços 

públicos, como saneamento básico, coleta de lixo, limpeza de vias, não são garantidos pelos 

governos.  

Considerar que a Regularização Fundiária influi na vida dos moradores das favelas 

somente pelo processo jurídico, através da entrega da titulação do imóvel, é um equívoco. O 

primeiro procedimento a ser realizado é o de infraestrutura urbana que consiste em abertura 

de vias, criação de áreas de lazer como praças e quadras, iluminação, saneamento, asfalto, 

melhorias habitacionais entre outros serviços básicos (como dito a cima). Esta fase é 

fundamental para que a Regularização Fundiária seja alcançada, pois como afirma Ronik 

(2002) 

Se os investimentos em urbanização nos assentamentos têm alto interesse 
político, os processos de titulação podem ter um efeito ainda mais intenso, já 
que se trata de uma formalização da segurança de permanência em contexto 
extremamente vulnerável. 

A distribuição de títulos de terra sem uma melhora significativa nas condições 
urbanísticas e apenas com objetivos político-eleitorais pode ter efeitos 
nefastos para a cidade e para a própria população envolvida (ROLNIK, 2002 
P. 19). 

As obras de infraestrutura urbanas ocorrem, ou devem ocorrer, no primeiro momento 

antes do Programa, pois é através desta etapa que desenvolvem os parâmetros necessários 

para que a regularização possa ser alcançada, ou seja, toda a estrutura da favela é alterada 

para ter condições mínimas exigidas para dar inicio juridicamente, ao processo de legalização. 

Entretanto, também é neste momento que percebem a especificidade local, onde parâmetro 

definidos em um ambiente formal, não pode ser exigido em áreas informais, tornando 

                                                 
direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 2009). 
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necessária a adequação dos projetos urbanos, e consequentemente, criando alternativas 

jurídicas para a viabilização da entrega dos títulos. 

Gonçalves (2013) enfatiza em seus estudos que 

Era necessário implementar a regularização fundiária das favelas, etapa 
fundamental na integração das favelas e de seus habitantes à cidade. A 
regularização comporta duas fases: a urbanística e a propriamente fundiária. 
A primeira fase consiste no estabelecimento de parâmetros urbanísticos 
adaptados às condições locais, tendo em vista os modelos alternativos de 
construções e de ocupação do solo nas favelas. Assim, a legislação deve 
orientar o crescimento das favelas, flexibilizando os modelos mais rígidos 
adotados no resto da cidade (GONÇALVES, 2013, p. 10). 

No entanto, a dialética posta entre a teoria e a prática desenvolvida no Programa de 

Regularização Fundiária, nos permite pensar o que de fato ocorre na vida dos moradores/ 

proprietários4 das localidades onde foram desenvolvidos.  

As políticas urbanas voltadas para a Regularização Fundiária estão em evidencia no 

Brasil, e aparecem principalmente como promessas de campanhas eleitorais, entretanto sua 

implementação não é realizada conforme o esperado, causando implicações na relação de 

confiança entre o Estado e a sociedade civil. 

Mesmo existindo direitos e leis que garantem uma vida digna a população favelada, o 

Estado se minimiza e não as protegem, passando a não ter mais a credibilidade e a 

confiabilidade deste público.  

Tratar a relação Estado e sociedade civil, perpassando pela ausência de políticas 

sociais que atenda a sociedade de forma digna e eficaz, sobretudo, quando o território 

demarcado para receber estas políticas são as favelas, há a possibilidade da minimização 

das garantias sociais. Perante a isto, Valencio (2010) afirma que é necessário refletir sobre a 

racionalidade que baliza as representações, discursos e práticas do Estado, o qual, longe de 

impedir, produz e amplia o sofrimento social daqueles a quem lhe cumpre proteger 

(VALENCIO, 2010, p. 33). 

Fernandes (2013) afirma que 

Tais programas não têm intervindo de maneira significativa na estrutura 
fundiária, especialmente por terem pouca relação com outras políticas 
públicas acerca dos vazios urbanos, imóveis subutilizados e terras públicas. 
De modo geral, os programas de regularização não têm sido devidamente 
compatibilizados com o quadro mais amplo de políticas públicas fundiárias, 
urbanas, habitacionais, fiscais e orçamentárias, e têm falhado ao não reverter 
a tradição de concentração desigual de equipamentos e serviços públicos. 
Como tal, tais políticas e programas não têm conseguido quebrar o círculo 

                                                 
4 Utilizar-se-á a nomenclatura morador/proprietário será utilizada, pois nem todos os que residem na favela são 

proprietários do imóvel, e alguns proprietários não residem na localidade. Entretanto, ressalta-se que todos são 
afetados com este processo de Regularização Fundiária. 
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vicioso que há tempos tem produzido os processos de desenvolvimento 
urbano informal (FERNANDES, 2013 p. 52). 

Vale ressaltar que o conceito de Regularização Fundiária definido na Constituição de 

1988, regulamentado pelo Estatuto das Cidades se executado conforme o previsto 

beneficiaria a população, minimizando o estado precário das favelas do Rio de Janeiro. Neste 

sentido, entendemos a importância destes Programas para o desenvolvimento das favelas, 

pois, através destes, permite que seus habitantes façam parte da cidade, minimizando sua 

vulnerabilidade territorial.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Regularização fundiária deve ser entendida em todos os seus eixos. Neste trabalho 

procuramos analisar o tema a partir da precariedade do seu desenvolvimento nas favelas, que 

não consegue alcançar o seu objetivo de incluir as áreas informais na cidade. 

Entretanto, observa-se que o processo de regularização das áreas informais tende a 

não proporcionar o que vem objetivando desde o início, deixando os moradores destas 

localidades a mercê de uma promessa não realizada. Porém, não se deve negar que o direito 

à cidade, previsto no Estatuto das Cidades é uma conquista de anos de lutas e não se 

pretende, aqui, minimizá-la. Este Programa de legalização continua conquistando seu espaço 

nas políticas sociais, o que ainda é uma tarefa difícil no que tange a efetivação de seu termo 

e objetivo. 

Percebe-se que há uma precariedade nas políticas sociais voltadas para o urbano, 

habitação e direito à cidade, sobretudo quando percebemos que tais investimentos não são 

prioridades numa sociedade capitalista que visa o lucro através do mercado, e neste caso, 

através do mercado imobiliário. Isto se dá, em consequência ao modelo de Estado Mínimo 

que vivemos, onde as políticas sociais servem somente para garantir os mínimos sociais para 

a população.  

Em meio as políticas urbanas, a Regularização Fundiária surge como o solucionador 

do problema das áreas informais, onde o projeto urbanístico resolve o problema da 

infraestrutura da favela e a Regularização Fundiária conclui formalizando a posse do morador, 

através da entrega de títulos. Entretanto, o que se vê, na maioria das favelas que receberam 

estes projetos, são infraestruturas inadequadas e, em alguns casos, inacabadas, com 

constantes reclamações dos moradores, e a lentidão dos processos judiciais, vinculada aos 

procedimentos burocráticos leva os programas de legalização nas favelas a não serem 

concluídos.  
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O enfrentamento das questões ligadas à legitimidade da Regularização Fundiária das 

favelas cariocas pode ser considerado como um problema na execução da política urbana, 

portanto, é necessário pensar como este processo pode influenciar na melhoria da vida do 

morador “favelado”. Mudanças na estruturação já começaram a serem feitas, um exemplo 

disto é a inclusão como Programa e excluindo a nomenclatura de projeto, como era 

anteriormente. Entretanto percebe-se que além desta nomenclatura nada mais modificou 

neste processo.  

Como dito anteriormente a informalidade vista como um ordenamento diferenciado no 

meio urbano não é considerada um caos, ela é funcional ao meio, assim não é um problema 

que deve ser solucionado pela Regularização Fundiária, o Programa deve criar estratégias 

que dialoguem com essas práticas, para que se desenvolva de modo a beneficiar toda a 

população favelada. 

Em suma, nota-se que a realidade vivida nas favelas diverge do atual objetivo da 

regularização fundiária. Com isso, entende-se que a cidade pertence a todos, mas não é para 

todos. Fundamentado nesta afirmativa percebemos que mesmo com todos os direitos 

adquiridos, sobretudo nas lutas sociais ocorridas em todo o Brasil, o direito a cidade, ainda 

que estabelecido por lei, não garante o acesso, do cidadão morador de uma área informal, à 

cidade. 
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