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Resumo: O intenso processo de urbanização no Brasil nos revela um cenário 
extremamente contraditório, desigual e precário culminando em importantes situações de 
irregularidade urbana acentuando a segregação espacial. Uma importante parcela da 
população vive as margens da cidade “legal” nas periferias, nas ocupações irregulares, na 
cidade “real”. A grave situação de irregularidade urbana no Brasil aponta como saída, 
processos de Regularização Fundiária e Urbanística. O presente estudo tem por objetivo a 
sistematização dos instrumentos que incidem sobre este processo, na reflexão da ação 
profissional do assistente social identificando as particularidades, os desafios e as 
possibilidades do trabalho social.  
 

Palavras-chaves:  Regularização Fundiária; Moradia digna; 
Trabalho Social. 
 

Abstract: The intense process of urbanization in Brazil, especially in the big cities, reveals 
an extremely contradictory scenario, unequal and precarious, culminating in important 
situations of urban irregularity accentuating spatial segregation. A significant portion of the 
population lives on the outskirts of cities, in irregular settlements, more specifically, in the 
less privileged area of the cities. The present study aims the systematization of the 
instruments that focus on this process, as well as the reflection of the professional action of 
the social worker identifying characteristics, challenges and opportunities of social work. 
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1. INTRODUÇAO 

As cidades passaram por importantes modificações, especialmente a partir do século 

XX, atualmente mais de 80% da população brasileira sobrevive em cidades que apresentam 

problemas cada vez mais complexos. O crescimento e expansão das cidades tem agravado 

o processo de segregação espacial. A dificuldade do acesso a terra urbanizada pela 

população mais empobrecida favorece a ocupação informal do solo urbano. Sendo que, 

para algumas pessoas a única forma de acessar a moradia é por meio de ocupações de 

áreas impróprias e de risco, locais sem infraestrutura e sem serviços essenciais.  

Pensar no conceito de “moradia” para além de um direito humano é preciso pensar 

em moradia como direito também à cidade, numa conjuntura mais ampla, não somente 

como estrutura edificada, a casa em si. O conceito de moradia requer considerar as 

condições de habitabilidade, de salubridade, nas condições ambientais seguras, 

privacidade, iluminação, ventilação, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta 

de resíduos, boa localização em relação ao emprego e também a equipamentos sociais, 

serviços urbanos e transporte de qualidade.  

Muitos municípios têm enfrentado o problema do desenvolvimento urbano informal, 

sempre com muita dificuldade. A partir da Constituição Federal de 1988, o direito à moradia 

ganha legitimidade. Doze anos depois da Promulgação da Constituição, a questão urbana 

recebe novas possibilidades com o Estatuto da Cidade – Lei Federal n.º 10. 257/01. Foi por 

meio do Estatuto da Cidade que a ordem jurídica finalmente reconheceu o direito social dos 

ocupantes de assentamentos informais à moradia e determinou aos municípios com mais de 

20.000 habitantes, a elaboração do Plano Diretor. 

Tais mecanismos citados trouxeram grandes avanços para o processo de 

Regularização Fundiária. As pautas de luta acerca da questão urbana ressurgem junto ao 

movimento de redemocratização do Estado, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana 

ganha mais visibilidade e importância política. Inicia-se neste período a retomada das 

discussões sobre a cidade, novos conceitos passam a ser incorporados para a construção 

de uma política urbana para além da moradia.  

As ações que incidem sobre o processo de Regularização Fundiária sempre 

encontram grandes obstáculos, destacando que a questão fundiária é permeada por 

importantes disputas. A Lei nº 11.997/2009 traz novas definições no que diz respeito aos 

procedimentos, competências e cria novos instrumentos. Observa-se um novo conceito de 

Regularização Fundiária, articulado com a questão urbanística, social e ambiental, portanto, 

inicia-se certa expansão das intervenções do poder público nesta área.  
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Considerando este novo quadro, verifica-se nova demanda para o assistente social 

nesse campo sócio-ocupacional, tendo em vista a necessidade de trabalho social nos 

Programas de Regularização Fundiária. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O processo de urbanização no Brasil foi intenso especialmente na segunda metade 

do século XX. Esse crescimento ocorrido nas cidades brasileiras e principalmente nas áreas 

metropolitanas, não foi acompanhado de políticas públicas e de planejamento urbano 

necessário para que se produzisse uma malha urbana sustentável. 

A proliferação de processos desordenados de desenvolvimento urbano nos revela 

um cenário precário e perverso no que se refere à ocupação do solo. Muitas pessoas só 

acessam a moradia por meio de ocupações concebidas como clandestinos e/ou e 

irregulares, ambas caracterizadas pela precariedade em todos em sentidos. Vale destacar 

que “Loteamento irregular em geral são aqueles sem obras de infraestrutura” ou que não 

cumprem todos os requisitos exigidos por lei. “Loteamento clandestino é aquele loteamento 

para o que não há projeto apresentado ou aprovado pela Prefeitura. Na maioria das vezes, o 

loteador ou empresa imobiliária que vendeu os lotes não é proprietária da terra”.  

Atualmente pode-se perceber a problemática provocada por este processo de várias 

maneiras. Grandes prejuízos socioeconômicos, urbanísticos, ambientais e sociais, foram 

desencadeados afetando diretamente a vida dos moradores de assentamentos precários e 

informais. Assim, o território foi ocupado, e de qualquer forma, bem ou mal, tiveram que dar 

conta de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, energia, água, saúde e 

educação. Para tanto, as periferias assumem função importante neste processo, além de 

receber pessoas que chegam de diversas regiões em busca de trabalho e melhores 

condições de vida, as periferias dão visibilidade à desigualdade social. 

 

2.1 Base legal: Conquistas e Evanços 

 

Depois de muita luta e embates, por pressão dos movimentos sociais urbanos e 

vários outros segmentos e setores organizados da sociedade, conquistou-se, em 2000, por 

meio da aprovação de emenda Constitucional de Iniciativa Popular pela Reforma Urbana, a 

inclusão dos Artigos 182 e 183 na Constituição Federal, de 1988, os quais compõem o 

Capítulo da Política Urbana. Cabe destacar a “instituição da função social da propriedade”, 

assim como o reconhecimento de que, 
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Aquele que possuir como área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou 
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. (Brasil, 1988). 

 

Os artigos 182 e 183 estão em consonância com o direito social à moradia, também 

consolidado na Constituição Federal no Art.6º, Cap. II, Dos Direitos Sociais, reconhece que 

a propriedade, mas, sobretudo a cidade, deve exercer a “função social”, o acesso à 

propriedade historicamente foi restrito aos segmentos mais favorecidos da sociedade. 

Entretanto, podemos pensar que tais avanços jurídicos podem atenuar a histórica 

negação à moradia e acesso à terra urbanizada. Segundo Maricato (2008), ofertar terra 

urbanizada significa entender a questão da moradia de forma ampla, considerando a 

necessidade de “Terra servida por infraestrutura e serviços, rede de água, rede de esgotos, 

rede de drenagem, transporte, coleta de lixo, iluminação pública, além dos equipamentos de 

educação, saúde etc”. (MARICATO, 2008, p. 119). 

Neste sentido, cabe acrescentar o conceito defendido pela Relatoria Especial para o 

Direito à Moradia Adequada da Organização Das Nações Unidas (ONU), em que o direito à 

moradia implica em “condição de ocupação estável”, onde não haja insegurança e ameaça 

de remoção ou de despejo, que seja garantido acesso a serviços, bens públicos e 

infraestrutura, a bens ambientais, a moradia em valor acessível ou com subsídios ou 

financiamentos de acordo com a renda do beneficiário, condições adequadas de habitação, 

acesso prioritário à moradia para segmentos em situação de vulnerabilidade, boa 

localização, adequação cultural, construída de forma a expressar a identidade cultural e a 

diversidade dos vários indivíduos e grupos que a habitam.  

Conforme Rolnik (2001), as inovações contidas nos novos instrumentos situam-se em 

três campos: significam novos instrumentos de natureza urbanística, que pretendem induzir 

mais que normatizar as formas de uso e ocupação do solo; nova estratégia de gestão, 

incorporando “a participação direta do cidadão em processos decisórios sobre o destino da 

cidade”; ampliação das possibilidades de regularização das posses urbanas que estariam 

“até hoje, situadas na ambígua fronteira entre o legal e o ilegal”.  

 Por meio da Regularização Fundiária e da Urbanização de Favelas, ‘defendida e 

aplicada há décadas’ será possível a titularidade definitiva das áreas utilizando o 

instrumento urbanístico “usucapião”, considerado grande avanço. Rolnik (2001, p.8) destaca 

ainda que, a Regularização Fundiária, segundo dados imprecisos podem alcançar até 50% 

das cidades, “construídas por assentamentos irregulares, ilegais ou clandestinos, 

localizadas em propriedades públicas ou privadas abandonadas ou não utilizadas”.  
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2.2 Marco Regulatório da Regularização Fundiária 

 

Exercendo sua competência em matéria de Direito Urbanístico, a União promulgou o 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Esta lei visa regulamentar o capítulo sobre 

Política Urbana da Constituição Federal, propiciando avanço significativo nas normas 

jurídicas estabelecidas para dar apoio aos municípios, quanto ao enfrentamento da 

desigualdade social na questão da habitação. 

Destaca-se, no Estatuto da Cidade a importância da função social da terra, ou seja, 

esta deve servir para o benefício da coletividade, e não apenas aos interesses de seu 

proprietário.Todavia, mesmo com a instituição dos artigos 182 e 183 da Constituição e do 

Estatuto da Cidade, ainda há longo caminho a ser percorrido para que tais leis saiam do 

papel e se efetivem na vida do sujeito. 

No que se referre a Regularização Fundiária, o Estatuto da Cidade trouxe 

instrumentos jurídicos e urbanísticos que permitem a garantia da segurança na posse de 

imóveis urbanos em situação de irregularidade, sendo eles: Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), a usucapião especial de imóvel 

urbano e a Regularização Fundiária. No Estatuto está contido o instrumento Concessão de 

Uso Especial para fins de Moradia (CUEM), no entanto, este instrumento foi vetado, sendo 

aprovado posteriormente na Medida Provisória 2.220/2001. 

O Estatuto da Cidade traz diversos instrumentos urbanísticos que visam garantir a 

função social da propriedade, parcelamento ou utilização compulsória de imóveis ociosos, 

IPTU progressivo no tempo, desapropriação com títulos da dívida pública, direito de 

preempção1 e consórcio imobiliário2. 

Reconhecendo os avanços e conquistas, não podemos desconsiderar um aspecto 

fundamental para que sejam implementadas efetivamente as prerrogativas contidas no 

Estatuto da Cidade. O urbanista Witaker afirma de forma muito coerente que, 

 
Tais instrumentos só poderão ter alguma eficácia se houver, ao mesmo tempo em que 
são criados, uma vontade política muito determinada no sentido de promover a 
reversão do quadro de desigualdade urbana em que vivemos, enfrentando, portanto 
os poderosos interesses que hegemonizam hoje a produção do espaço urbano. 
(WHITAKER, 2005, p. 32). 
 

 

O Estatuto da Cidade trouxe nova perspectiva para a atuação do Estado, embora 

muitos estudiosos critiquem. Arrisco afirmar que este instrumento amplia as possibilidades 

de acesso à moradia, cria instrumentos que facilitam a Regularização Fundiária, tenta conter 

                                                 
1
 Preempção significa prioridade do poder público em aquisição de imóveis. 

2
 Consórcio imobiliário: o poder público constrói em áreas privadas e paga o proprietário com unidades 

imobiliárias. 
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a especulação imobiliária quando traz a dimensão da função social da propriedade urbana, 

permite maior controle do Estado sobre usos e ocupações do solo urbano delimitando as 

Zonas Especiais de Interesse Social e também permitem legitimar a propriedade dos 

moradores de favelas ou cortiços por meio do usucapião urbano. Assim, a provisão de 

moradia de interesse social em terrenos não utilizados em área urbana pune o proprietário 

que deixa seu imóvel ou terreno sem uso por mais de sete anos com o IPTU progressivo, 

podendo até ocorrer à desapropriação do imóvel. 

 No entanto, embora o Estatuto da Cidade seja considerado um marco, um avanço 

significativo, vale dizer que para alcançar de fato a Regularização Fundiária, temos que 

aplicar os instrumentos de forma articulada. Desta forma, a questão urbana depende de um 

conjunto de ações de regularização urbanística e fundiária e também de planejamento 

urbano. 

Durante o governo de Luis Inácio Lula da Silva, foi criado o Ministério das Cidades 

(2003) fruto da reivindicação social em curso. Conjuntamente a criação do MCidades, foi 

elaborada a Política Nacional de Habitação de Interesse Social, que atribuiu maior 

autonomia aos estados e municípios para implementação da política urbana. 

O MCidades criou a Política Nacional de Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável, possibilitando o desenvolvimento de um entendimento mais ampliado da 

regularização fundiária, assim como, o Programa Nacional de Apoio à Regularização 

Fundiária em 2004, com o objetivo de propor uma ação efetiva no Programa de 

urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. 

A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, por meio de  amplo 

processo participativo, coordenou a elaboração do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), 

considerado um dos instrumentos mais importantes para a Política Nacional de Habitação 

(PNH) previsto na Lei 11.124/05, estruturando assim o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS). Conforme Vieira e Bagnatori (2013), durante a elaboração do 

PlanHab foram organizados inúmeros debates regionais e setoriais, com ampla participação 

de técnicos da área de habitação. Entre eles podemos destacar urbanistas, assistentes 

sociais e vários segmentos e organizações.  

Com esta implementação, o PlanHab passou a ser utilizado por muitos municípios na 

construção de Planos Locais de HIS. O Plano foi considerado um importante instrumento de 

planejamento. Conforme Vieira e Bagnatori 

 
O Plano realizou um importante diagnóstico territorial, mapeando as   favelas e 
classificando-as em relação à existência de situações de risco e incidência de obras 
viárias e de recuperação ambiental, estimando número de domicílios e projetando 
seu atendimento no horizonte temporal de 25 anos (de 2009 e 2024). (VIEIRA e 
BAGNATORI, 2013, p. 29). 
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A partir de 2009, exatamente no lançamento do PlanHab o Governo Federal divulga 

o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) Lei nº 11.977/09. Para a elbaração do MCMV 

não houve a participação de nenhum segmento da sociedade. Por este motivo, foi 

amplamente criticado. Este ato do Governo Federal desconsiderou um longo e dedicado 

trabalho de muitas pessoas comprometidas em discutir propostas e alternativas para a 

necessidade habitacional do país. 

A referida Lei do MCMV, embora esteja relacionada a um programa habitacional, 

dispõem também sobre questões pautadas à “Regularização Fundiária em Áreas de 

Interesse Social”. Esta lei apresenta nova definição de regularização fundiária e descreve os 

procedimentos deste processo, com o propósito de facilitar a implementação das ações 

pelos municípios, tal como veremos a seguir.  

 

2.3 A Importância do Plano Diretor para Regularização Fundiária 

 

Para compreender o processo de Regularização Fundiária, é fundamental explicar os 

instrumentos e dispositivos legais utilizados em diversos procedimentos. Por este motivo, 

serão sucintamente apresentados os aspectos que estão relacionados com o processo de 

Regularização Fundiária3 no Plano Diretor (PD), objeto de estudo deste trabalho de 

conclusão de curso. Conforme o urbanista Ferreira (2005), o Plano Diretor consiste em um 

conjunto de diretrizes urbanísticas destinadas à ocupação e o uso do espaço urbano. Define 

as políticas públicas urbanas, como os transportes, o zoneamento, a provisão de habitações 

de interesse social. 

No PD está contido o projeto cidade que queremos, o futuro que queremos. É um 

processo participativo e discutido por todos. Contempla todas as áreas da cidade, inclusive 

as áreas rurais. Também deve direcionar o destino de cada parte do município, inclusive 

determinar as questões referentes ao orçamento municipal. O objetivo é organizar o 

crescimento e o funcionamento do município. 

O Estatuto da Cidade determina obrigatoriamente a elaboração do Plano Diretor, 

para município que: possua mais de 20.000 habitantes; pertença a regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; integra áreas de interesse turístico; faça parte de áreas 

influenciadas por grandes empreendimentos geradores de significativo impacto ambiental; 

ou quando o município pretende aplicar o conteúdo disposto no § 4º do Art. 182 da 

Constituição Federal de 1988. O Plano Diretor Participativo4 deve definir princípios, 

                                                 
3
 Para aprofundamento sobre os instrumentos jurídicos de regularização fundiária, consultar: MINISTÉRIO DAS 

CIDADES. Manual de Regularização Plena. Brasília: Ministério das Cidades: Programa Nacional de Capacitação 
das Cidades, 2007. O texto apresentado foi elaborado tem por base este Manual. 
4
 Alguns estudiosos da questão urbana referem-se ao PD, como Plano Diretor Participativo. 
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diretrizes, objetivos para a política territorial e estes princípios caracterizam a parte mais 

importante do processo.  

A obrigatoriedade da elaboração do PD para alguns municípios apresenta a 

possibilidade de ampliar o debate sobre a cidade e torna-se um importante instrumento para 

os municípios formarem uma nova consciência sobre os problemas urbanos, mas, em 

contra partida, não devemos esperar que as mudanças necessárias ocorram por meio da 

elaboração do PD. Sem dúvida é um campo de disputa muito difícil de enfrentar, pois 

envolve diversos interesses. O PD deverá ser revisado de dez em dez em anos. O processo 

de revisão deve ser organizado pelos municípios que por sua vez devem garantir um amplo 

espaço de discussão com vários segmentos da sociedade. 

O PD precisa reconhecer as situações de risco e loteamentos irregulares, mas apenas 

reconhecer não basta. É necessário utilizar-se de instrumentos que ajudem a enfrentar as 

situações precárias e desumanas de sobrevivência. Para tanto, o PD precisa oferecer 

instrumentos que permitam a regularização da terra e da moradia. Para esta finalidade, a 

definição dos instrumentos a serem utilizados em cada processo de Regularização Fundiária 

depende das especificidades de cada área, tornando indispensável à identificação da 

titularidade legitima da propriedade, ou seja, o que consta na matricula no Cartório de 

Registro de Imóveis. Alguns instrumentos são utilizados unicamente em áreas privadas, 

outros em áreas públicas e alguns em ambas. 

Conforme o Manual de Regularização Fundiária Plena (2009), em áreas privadas 

utiliza-se frequentemente a Usucapião Especial de Imóveis Urbanos. Este instrumento é 

destinado à regularização da posse de moradores que utilizam para fins de moradia própria 

uma área de até 250m2, por um período mínimo de cinco anos contínuos, desde que não 

sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Vale lembrar que este instrumento já 

consta na Constituição Federal de 1988 e foi reafirmado no Estatuto da cidade, que inova no 

sentido de permitir ações de usucapião coletiva, para regularizar áreas em que não é 

possível identificar os limites dos lotes. A garantia da gratuidade do registro do imóvel 

também está prevista no Estatuto da Cidade. 

A Concessão de Uso Especial para fins de Moradia (CUEM) utiliza-se para áreas 

públicas. Este instrumento serve para regularizar a posse de moradores que utilizam para 

fins de moradia própria área de 250m2 continuamente e sem oposição, durante cinco anos 

até 30 de junho de 2001. Nesta situação também é requisito não possuir outro imóvel em 

área urbana ou rural. A CUEM foi regulamentada através da medida provisória nº 

2.220/2001. Este instrumento é gratuito e pode ser transferido, vendida ou doada. Pode ser 

individual ou coletiva e pode ser utilizada em empréstimo habitacional. 

A Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) é um dos instrumentos mais antigos 

para regularização fundiária. Regulamentada pelo Decreto-Lei nº 267/1979 e também citado 
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no Estatuto da Cidade, este instrumento consiste em direito real de uso sobre propriedade 

alheia, nas situações em que o proprietário concede a terceiro, por tempo determinado ou 

indeterminado, o direito a usar sua propriedade, uma espécie de contrato, gratuito ou 

oneroso, acordo estabelecido entre o proprietário e o cessionário. Este instrumento pode ser 

utilizado tanto para imóveis de propriedade privada, bem como do poder público. A CDRU, 

quando for aplicado pelo poder público para ações de HIS, possui caráter de escritura 

pública e deve ser aceito em financiamentos habitacionais. 

A CDRU é a forma pela qual o Poder Público legaliza espaços públicos utilizados por 

terceiros, para fins de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra e outra 

utilização de interesse social.  

A diferença entre a CUEM e a CDRU, é que este último é concedido de forma 

facultativa, ou seja, por opção da Prefeitura. Cabe ressaltar que para ambos os casos 

poderão ser concedidos documentos coletivos, quer dizer, quando existir mais de uma 

construção no mesmo lote, situação muito frequente nas áreas periféricas. 

A Desapropriação é um instrumento de regularização fundiária. Está prevista 

legalmente desde 1941, quando da aprovação de Decreto-Lei nº 3.365, e após a 

promulgação da Lei nº 4.132/1962 ampliando-se a possibilidade de aplicá-la. Este 

instrumento facilita a regularização fundiária de loteamentos irregulares. 

Os instrumentos citados são os mais utilizados. Todo este processo jurídico não se 

efetiva por si só. É de imprescindível importância a participação da população na construção 

de um processo democrático, pela busca da igualdade, equidade e liberdade social; por 

meio da mobilização, união, informação e do conhecimento de seus direitos. 

Como podemos verificar, em termos de instrumentos legais para a efetivação dos 

processos de regularização fundiária, tivemos grandes avanços. No entanto, há muito que 

conquistar em termos de efetivação real. Para que de fato tudo isso se concretize será 

preciso recursos financeiros, técnicos capacitados, organização institucional, e, sobretudo, 

muita vontade política dos gestores públicos. Como podemos verificar os instrumentos 

jurídicos são partes importantes e constitutivas deste processo. Traduzem uma série de 

conquistas, mas não representam tudo. Não podemos perder de vista a dimensão política e 

social que envolve o processo de Regularização Fundiária. Torna-se fundamental estimular 

a participação da população nos espaços de discussão sobre os instrumentos jurídicos e 

urbanísticos, para que tais instrumentos sejam elaborados, priorizando o princípio da função 

social da propriedade, para que estejam de acordo com as necessidades da população. 

Para o urbanista Pedro Fiori Arantes, o desafio que se coloca atualmente para 

reforma urbana é pensar a cidade e; 
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Reassumir o urbanismo não como ideologia do Estado e do Capital, mas como campo 
projetual igualmente renovado, como exercício de criação coletiva, capaz de imaginar 
a cidade (re) formada – da cidade como experiência vivida à sua dimensão política, 
simbólica e mesmo utópica. (ARANTES, 2013, p. 6) 

 

Com a expansão das cidades o surgimento de assentamentos informais é quase 

inevitável, tendo em vista que, para uma significativa parcela da população o local de 

moradia acaba não sendo uma questão de escolha, a única alternativa acaba sendo as 

ocupações irregulares.  Desta forma a Regularização Fundiária vem se colocando como 

uma ferramenta importante no acesso à posse legal de uma moradia digna. Para tanto, os 

municípios devem desenvolver metodologias para a implementação de Programa Municipal 

de Regularização Fundiária contendo os aspectos urbanísticos, jurídicos e sociais. Porém, 

sabemos que existem opiniões divergentes entre os especialistas no assunto. 

Conforme a análise de Arantes (2013), o que ocorre nos Programas de 

Regularização Fundiária nas favelas e nos loteamentos informais é a consolidação de 

moradias sem infraestrutura, e inadequadas no ponto de vista da “moradia digna”, segundo 

o autor, as intervenções aplicam programas de titulação em massa em nome da “segurança 

na posse”.  

O processo de Regularização Fundiária incide em um conjunto de ações que 

contempla medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais sem recorrer à remoção da 

população para outros lugares. Alguns estudiosos do assunto destacam que para pensar na 

elaboração dos projetos de Regularização Fundiária, questões primordiais precisam ser 

consideradas.  

Para os pesquisadores D’ Ottaviano e Quaglia-Silva os projetos devem atentar para: 

 

A viabilização dos processos de regularização fundiária deve ser considerada não 
apenas as características físicas e jurídicas dos assentamentos, mas também a 
irreversibilidade da ocupação. A regularização da posse (jurídica) tem, 
necessariamente, que vir acompanhada da urbanização efetiva (arruamento regular, 
implantação de infraestrutura e serviços públicos) e da presença efetiva do poder 
local. (D’ OTTAVAIAN e QUAGLIA-SILVA, 2010, p. 206) 

 

 A Edição da Lei nº 11.977/2009, abre um novo e promissor momento para a 

Regularização Fundiária no Brasil, conforme Ministério das Cidades, “Pela primeira vez, a 

regularização é devidamente destacada e definida numa lei federal, que estabelece, ainda, 

procedimentos, competências, e cria importantes instrumentos para a sua efetivação” 

(Ministério das Cidades, 2010). 

Para elaborar um bom plano de Regularização Fundiária é preciso pensar quais são 

os elementos que impactam na condição de ocupação. A questão das políticas setoriais só 

estará interligada quando os planejamentos demonstrarem maior preocupação com os 

elementos macro estrutural, ou seja, atender às dimensões “econômica, social e política”. 
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É preciso compreender a cidade, o território como entrelaçamento de uma 

multiplicidade de determinações sociais, políticas, econômicas, culturais, refletindo a 

totalidade na qual ela se insere. A cidade tem sido palco de várias disputas e de diversos 

processos, bem como de diferentes relações sociais entre vários segmentos de classes.  

Para que tal processo seja de fato democrático, é necessário à participação da 

população no planejamento e execução dos projetos, pois são eles os principais 

protagonistas do processo, onde se desenvolve uma série de estratégicas políticas na via do 

desenvolvimento social. Deste modo, a contribuição do assistente social na construção do 

trabalho social, assume um significado fundamental porque desenvolve a capacidade de 

trabalhar as contradições existentes, analisando o território vivido nas suas relações com a 

sociedade. Na verdade trata-se da de realizar uma leitura crítica da realidade local, 

permeada pelas dinâmicas estruturais, tendo como ponto de análise e prática, a dimensão 

política, teórica e instrumental da profissão. 

Para Milton Santos, compreender a realidade por meio da categoria da totalidade, 

supõe um movimento comum da estrutura, da função e da forma, é dialética e concreta, a 

estrutura tem um papel definido. Diz ainda que 

 

Para estudá-la é preciso levarem-se em consideração todas as estruturas que a 
formam e que, em conjunto ou isoladamente, a reproduzem. Essas estruturas, bem 
como a totalidade, não são fixas, pois evoluem no tempo. A evolução de cada uma 
dessas estruturas e de cada um dos seus elementos ou variáveis difere qualitativa e 
quantitativamente. (SANTOS, 2004, p. 56). 

 

Neste contexto, a regularização fundiária deve ser compreendida não somente como 

um meio de enfrentar a situação fundiária de “ilegal” dos espaços segregados, mas, 

especialmente como um meio de garantir a inclusão socioespacial das populações 

segregadas no tecido urbano. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Muitas vezes a questão da irregularidade não é enfrentada em função dos problemas 

individuais e jurídicos. Longos períodos de irregularidade contribuíram para o vício de não 

resolução dos problemas. Para tanto, a regularização fundiária não pode ficar limitada à 

transferência de títulos fundiários, ou então ficar a cargo de interesses políticos. Tal 

população está muitas vezes tutelada a políticos descomprometidos, servindo como massa 

de manobra eleitoral. 

Para modificar a situação real é preciso pensar não só nas situações já 

consolidadas. Faz-se necessário traçar ações planejadas a curto, médio e longo prazo para 

que novos assentamentos irregulares não se formem. Para que isso ocorra de fato, além de 
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posicionamento político do poder público, é preciso romper com a cultura patrimonialista e 

clientelista que prioriza setores elitistas em detrimento dos segmentos menos favorecidos. 

Penso que todo o arsenal de documentos e procedimentos não pode ficar por ele 

mesmo, apenas para cumprir uma exigência burocrática. É preciso uma compreensão mais 

ampla do que representa os instrumentos-técnicos-operativos, e como está colocado o 

direito à moradia neste contexto mercantil da posse de terra.  

Tendo em vista as considerações apresentadas, nos cabe refletir, para que de fato 

este mecanismo “Regularização Fundiária” está sendo utilizado. Os instrumentos devem ser 

aplicados em sua potencialidade máxima, buscando atingir o conceito de Regularização 

Fundiária, este é o grande desafio. 

Seguindo esta reflexão, acredito ser importante pesquisar o entendimento teórico dos 

instrumentos, identificando o marco regulatório, assim como, a compreensão dos 

profissionais sobre esta questão. E também investigar os desafios e possibilidades 

encontrados pelos assistentes sociais envolvidos neste processo. 
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