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O modelo de desenvolvimento Latino-americano produziu cidades fortemente marcadas pela 

presença de assentamentos precários, caracterizados por: informalidade e ilegalidade fundiária; 

condições precárias de habitabilidade; precariedade de acesso à infra-estrutura, equipamentos e 

serviços urbanos; riscos de vida associados a deslizamentos, inundações, contaminação do 

subsolo, etc. 

 

Atualmente as favelas são um retrato da alta prevalência de situações de pobreza e de uma 

política habitacional ineficaz por parte do Estado. Em sua maioria estão localizadas em áreas não 

edificáveis, protegidas ambientalmente ou que oferecem risco, como as encostas dos morros e os 

leitos de cursos d água. Por se tratarem de áreas problemáticas sob o aspecto da legalidade da 

terra e caracterizadas por uma ocupação desordenada, as favelas são normalmente locais com 

deficiência dos serviços de infra-estrutura urbana e com oferta insuficiente de equipamentos 

públicos. O crescimento do problema introduziu as favelas de forma definitiva nos estudos sobre a 

dinâmica social na cidade, e a população que está sujeita a tais condições de moradia vem 

sendo objeto de inúmeros estudos. 

 

O objetivo deste trabalho é investigar e compreender os fatores que implicam a regularização 

completa de um assentamento irregular/informal/ilegal e a integração de seus habitantes à 

sociedade formal. 

 

Para isso propõe-se um análise teórico e histórico sobre o processo de urbanização brasileiro, 

desigual e excludente; a problematização da política de legalização de favelas, para a definição 

mais precisa tanto do seu conceito quanto das orientações básicas que esta deve perseguir; e por 

último, discutiremos a importância dos projetos sociais, da conscientização, qualificação e 

treinamento, e da cidadania visando a inclusão social dessa população. 

 

Somente através deste análise teórico e histórico e de um estudo minucioso sobre os três 
processos básicos de regularização (urbanização, legalização e de desenvolvimento 

sócioeconômico) poderemos diagnosticar os problemas urbanos, legais, econômicos e sociais 

que impedem a completa inclusão dessa população marginal à cidade legal.. 
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