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A obra Urbanización de Favelas:      
Lecciones aprendidas en Brasil tem     
como principal objetivo a disseminação     
de lições obtidas nas operações de      
desenvolvimento urbano no Brasil. O     
tema central da obra são as políticas de        
urbanização de favelas, que foram     
financiadas conjuntamente pelo Banco    
Interamericano de Desenvolvimento   
(BID) e o governo brasileiro, na época       
presidido por Dilma Rousseff. A     
publicação apresenta três capítulos que     
tratam respectivamente dos   
componentes físicos, sociais e    
institucionais das políticas de    
desenvolvimento urbano. Os seguintes  

casos são apresentados: Prosamim,    
Bacia do Una, Procentro,    
Cingapura/Prover, Nova Baixada,   
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Favela-Bairro, Procidades/Aracaju,  
PAC, Procidades/Vitória Terra Mais    
Igual e o Procidades/Curitiba). 

A publicação feita pelo Banco     
Interamericano de Desenvolvimento   
(BID) em parceria com a Aliança das       
Cidades, o Ministério das Cidades e a       
Caixa Econômica Federal, foi escrita     
por Fernanda Magalhães, arquiteta    
formada pela Universidade Federal    
Fluminense e doutouranda pela    
University College of London e     
Francesco Villarosa, sociólogo e    
cientista político formado pela    
Universidade de Turim e doutourando     
na Universidade de Sussex. 

O primeiro capítulo “Aspectos    
físicos, urbanísticos e arquitetônicos”    
trata dos diversos fatores que impactam      
na qualidade dos projetos urbanos, que,      
para seu sucesso, devem contar com      
mais do que boas condições técnicas      
de uso. De acordo com a obra, outras        
facilidades de integração urbanística e     
acessibilidade são fundamentais para    
garantir qualidade de vida para as      
populações beneficiárias de tais    
políticas, que devem ter acesso     
garantido a medidas como saneamento     
básico, transporte público e comércios.     
Os autores também afirmam, no     
entanto, que tais medidas encarecem     
os projetos, que devido à carência de       
verbas possuem em sua maioria     
orçamentos controlados, originando,   
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portanto, habitações e assentamentos    
precários, de tamanho reduzido ou     
feitas em locais de risco. Assim, ainda       
que a execução de projetos com mais       
qualidade faça com que o número de       
habitações produzidas diminua, os    
autores argumentam que é essencial     
buscar o equilíbrio entre a viabilidade      
financeira e a qualidade dos projetos      
urbanos arquitetônicos para garantir    
qualidade de vida às populações     
residentes de cada habitação. 

Esse impasse entre os beneficiários     
e os responsáveis pela execução das      
obras e a consequente necessidade de      
equilibrar ambos interesses também é     
analisada no segundo capítulo    
“Componentes Sociais e Participativos”,    
no qual os autores defendem a      
primordialidade da atuação conjunta    
entre a população beneficiária e os      
órgãos responsáveis pela execução de     
projetos. Para garantir isso, os autores      
partem de três eixos. O primeiro      
consiste na necessidade de contato     
com a população. Neste componente, a      
comunicação social é considerada    
como essencial para difundir ideais     
como educação sanitária e ambiental,     
além de facilitar a negociação entre      
governos e população. O segundo     
afirma ser fundamental promover a     
inclusão, o bem-estar e o     
desenvolvimento social de grupos    
marginalizados entre os beneficiários    
dos projetos de urbanização, assim,     

vê-se que além de fornecer habitações,      
aumentar a segurança pública, geração     
de empregos e acesso à saúde de seus        
beneficiários é imprescindível. Por fim,     
afirma-se no terceiro ponto que é      
necessário fomentar e incentivar as     
organizações próprias dessa população,    
o fortalecimento organizacional é    
primordial para promover engajamento    
e participação social, medidas vistas     
como essenciais para a autonomia     
desses habitantes e exercício de     
cidadania. 

O terceiro capítulo da obra     
“Aspectos Institucionais e de Gestão”,     
mostra o que poderia ser caracterizado      
como bons exemplos institucionais e de      
gestão. De acordo com os autores, há       
fatores que atuam como incentivadores     
a boas gestões, sendo um destaque o       
desejo coletivo. Quando há um     
consenso da necessidade e desejo de      
solucionar ou amenizar determinados    
problemas as chances de êxito de      
programas aumentam notoriamente,   
pois a adesão da sociedade contribui      
para a criação de um quadro favorável e        
também acaba por pressionar órgãos     
institucionais,aumentando seu  
compromisso político. Investir em    
medidas que melhoram e consolidam as      
estruturas gerenciais de programas    
torna-se crucial, principalmente quando    
se considera projetos mais complexos.     
Estes acabam passando por períodos     
de transição de gestão como trocas de       
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governos, que têm interesses e     
prioridades distintas, assim há    
tendência ao atraso ou abandono de      
alguns projetos anteriormente iniciados. 

Os autores apresentam em suas     
conclusões finais as lições aprendidas e      
desafios observados em todo o estudo.      
Magalhães e Villarosa afirmam que a      
urbanização de favelas deve se dar      
buscando um desenvolvimento que    
preze pela sustentabilidade e pela     
continuidade dos serviços prestados às     
populações beneficiárias, ponto em que     
poucos programas obtiveram êxito.    
Portanto, é importante que projetos     
futuros sejam pensados para exigir     
menor manutenção, fazendo uso de     
materiais e técnicas com garantia de      
durabilidade mesmo que os custos se      
elevem. Deste modo, fica claro que      
muitos impasses devem ser superados     
para que a urbanização brasileira seja      
verdadeiramente eficaz, com habitações    
dignas que elevem a qualidade de vida       
e ambiental de suas cidades. 

Embora existam estudos anteriores    
que abordem o tema da urbanização de       
favelas brasileiras, como as publicações     
acadêmicas: “Avanços e desafios na     
experiência brasileira de urbanização de     
favelas” de Lúcio Cardoso Adauto e      
“Políticas de Urbanização de Favelas:     
evolução e impasses” tese de     
doutourado de Rosana Denaldi, a     
publicação de Magalhães e Villarosa     

inova por trazer o estudo detalhado de       
projetos reais executados no Brasil em      
diferentes localidades. Suas lições    
apresentadas ao longo dos capítulos     
podem se mostrar valiosas para futuras      
execuções de políticas de urbanização     
brasileiras e também em outros países      
em desenvolvimento que apresentem    
situação similar à brasileira. Além disso,      
mesmo se tratando de uma obra de       
instituições analisando medidas próprias    
como o Banco Interamericano de     
Desenvolvimento e o governo brasileiro,     
a abundância de fontes, fichas técnicas      
e detalhamento dos casos, bem como      
diversos pontos apresentando   
autocrítica, mostram que apesar de     
certo viés, a obra possui objetivos além       
da promoção de organizações e     
agentes governamentais específicos. 

Portanto, Urbanización de Favelas:    
Lecciones Aprendidas en Brasil    
apresenta-se como uma obra de leitura      
incontornável para interessados em    
políticas públicas de urbanização, visto     
que busca explica e demonstrar     
detalhadamente cada lição obtida em     
seus nove projetos de sucesso. Ao      
mesmo tempo, sua escrita objetiva torna      
a publicação dinâmica e compreensível     
mesmo para aqueles com menor     
dominância do tema abordado. 
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