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RESUMO 

 

A cidade de Belo Horizonte foi planejada para ser modelo de limpeza e símbolo da modernidade 

e do progresso. Todavia, devido à lógica excludente de seu projeto - fortemente marcado pelos 

ideais positivistas - teve de se haver com as questões das favelas mesmo antes de sua 

inauguração. Assim, as lutas faveladas e as políticas públicas para essa parcela da população 

tiveram, desde o período da construção da cidade até os dias atuais, momentos distintos, 

diretamente relacionados ao contexto histórico local e nacional. Para consolidar, ao longo da 

década de 1990, uma concepção de planejamento apoiado num discurso universal e técnico - o 

chamado planejamento modernista (MARICATO, 2000) -, o poder público municipal utilizou (e 

utiliza) determinadas estratégias legais, políticas e discursivas, que tiveram como principais 

resultados o PGE e o Programa Vila Viva. A análise das leis, projetos e planos desse período, 

assim como a pesquisa de campo realizada no Aglomerado do Morro das Pedras (região oeste de 

Belo Horizonte) revelam a pretensão do poder público de concretizar o espaço abstrato (dos 

mapas, planos e projeto) em detrimento do espaço vivido (LEFEBVRE, 1999), com o objetivo de 

controlar, homogeneizar e enquadrar os espaços e a população da favela. Esse objetivo fica ainda 

mais evidente com a análise da maneira como os técnicos implementam o Programa Vila Viva no 

Morro das Pedras, em especial no que se refere ao Projeto Pré-Morar, que prepara as famílias que 

serão removidas para o uso “adequado” dos apartamentos nos quais serão reassentadas devido à 

realização de obras de urbanização. A pesquisa evidencia, também, como esse modo de pensar e 

planejar a cidade se apoia no biopoder; um poder que tem como alvo a população e tenta 

normalizar, dizendo como, onde e quando se deve viver cotidianamente (FOUCAULT, 2008). 

Portanto, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte se apropria dos discursos dos movimentos 

sociais para legitimar as intervenções do Vila Viva, definindo os moradores e suas escolhas pela 

negatividade e ignorando que os diferentes sujeitos se relacionam com o espaço e com o mundo 

de formas diferentes, e até excludentes. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A cidade de Belo Horizonte foi planejada para abrigar o centro administrativo do estado, 

consubstanciando o moderno e o progresso em contraposição ao antigo e ao tradicional, marca da 

então capital Ouro Preto (GUIMARÃES, 1993). Foi em função da lógica do discurso do 

progresso e da crença na eficiência das soluções técnicas e científicas que o Arraial de Curral Del 

Rey foi escolhido (e totalmente extinto) para a construção da nova capital. Além do impacto da 

remoção das famílias que formavam essa comunidade, o projeto da nova capital não previu áreas 

para o reassentamento delas. Também não previu assentamento para as famílias dos operários 

que vieram para construir Belo Horizonte. Como conseqüência, foram criados, mesmo antes da 

inauguração da cidade, grupos de famílias excluídos da cidade que se formava, restando a eles as 

áreas desocupadas. Tal situação mostra como os processos de exclusão no e do espaço da cidade 

de Belo Horizonte têm sua origem na própria concepção de cidade que norteou o projeto da nova 

capital.  

Ao longo da história de Belo Horizonte, as lutas faveladas tiveram momentos distintos, 

relacionados com o momento político do país e com o caráter das políticas públicas locais. No 

início da década de 1990, no contexto de reabertura política do país, a coligação encabeçada pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) assume a administração da Prefeitura de Belo Horizonte e inicia a 

estruturação de um tipo de planejamento para as intervenções (principalmente urbanísticas) em 

vilas e favelas da capital, com o objetivo de superar a fase de intervenções pontuais e 

desarticuladas. Além do conteúdo da lei do Plano Diretor e da lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (sancionadas em 1996 e revisadas em 2000), os principais mecanismos 

criados, ao longo dos últimos 15 anos, para implementar as intervenções estruturais em vilas e 

favelas são o Plano Global Específico1 (PGE) e o Programa Vila Viva2. 

                                                 
1 O PGE, atualmente pré-requisito para intervenções estruturais em vilas e favelas, é uma espécie de Plano Diretor de 

cada vila ou favela, que abrange os aspectos jurídico-legal, sócio-organizativo e físico-ambiental, que procura 

realizar um diagnóstico integrado, bem como construir uma escala de prioridades entre as intervenções levantadas.  
2 O Programa Vila Viva, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, é vinculado à Política Municipal de Habitação e 

consiste em um conjunto de ações integradas direcionadas à urbanização, desenvolvimento social e regularização 

fundiária em vilas e favelas de Belo Horizonte. Suas primeiras intervenções aconteceram em 2004, no Aglomerado 

da Serra, zona sul da cidade. 
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Uma das principais características do planejamento inaugurado no início da década de 

1990 (utilizado e aprimorado até os dias de hoje) é o seu enfoque holístico, a confiança 

depositada na técnica e a centralidade da figura do Estado no planejamento, por meio de seus 

próprios técnicos e consultores terceirizados. A esse planejamento, que é uma herança do 

positivismo, Maricato (2000) chamou de modernista.  

A presença do Estado na produção do espaço urbano também é destaca por Lefebvre 

(1999; 2000), que distingue urbanismo de urbano. O autor afirma que o urbanismo é uma 

representação do urbano e oculta a verdadeira lógica urbana; é a pretensão do Estado de 

concretizar o espaço abstrato - aquele dos mapas, planos e projetos, uma abstração do que é 

vivido no cotidiano. Esse urbanismo carrega as marcas da era industrial, uma vez que pretende 

planificar e uniformizar o espaço, procurando subsumir outros projetos para o urbano e impedir a 

emergência de outras centralidades, característica essencial do urbano.  

Imbricada ao urbano e ao urbanismo está a questão do planejamento, em especial a do 

planejamento urbano. Para Foucault, é no século XIX, com a expansão das cidades industriais, 

que os governos passam a se preocupar com os problemas da cidade (higiene, arejamento, 

comércio organização da circulação). Nessa mesma direção, Escobar (2000) destaca como o 

desenvolvimento do conceito e da prática de planejamento estão diretamente associados ao 

surgimento do planejamento urbano frente à emergência dos problemas das cidades industriais. 

“A cidade começou, então, a ser pensada como um objeto passível de ser analisado 

cientificamente e modificado para satisfazer as suas duas necessidades mais importantes: o 

transito e a higiene.” (Idem, p.211). Lefevbre adverte que; o planejamento é o pior inimigo do 

urbano, pois destrói a vida cotidiana e impossibilita a emergência da diferença, do confronto, 

principal potencialidade do urbano.  

No caso específico do Brasil, o planejamento urbano foi marcado, em suas primeiras 

décadas (entre 1875-1930), pela preocupação com o melhoramento e o embelezamento. A partir 

de 1930, a ciência e a técnica ganham maior relevância que os conceitos de embelezamento, 

colocando os problemas urbanos na chave do social. A década de 1960 é marcada por um grande 

número de planos elaborados, mas que não são concretizados ou o são apenas parcialmente. Já no 

regime militar (entre 1960 e 1980) há muitas iniciativas relacionadas ao planejamento urbano, 

que passa a ser tomado como solução para o caos urbano e para controlar o crescimento. É nesse 

período que se proliferam os planos diretores, elaborados e implementados, que ignoram as 
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necessidades e problemas da cidade real (que incluía a cidade informal). Cresce, também nesse 

período, o número de escritórios de consultoria que carregam como suas principais marcas a 

técnica, apresentada como saída para os problemas urbanos, e a referência aos planos norte-

americanos e europeus, que apresentavam um enorme inadequação à realidade brasileira. O 

descompasso entre a lei e o plano, de um lado, e as necessidades da realidade, de outro, é 

característica do planejamento urbano no Brasil até hoje, o que implica na produção de um 

espaço urbano que ignora a cidade “ilegal” ou “informal”, assim como as questões estruturais que 

estão no fundo das questões urbanas, atendendo os interesses de determinados grupos e os 

espaços que lhes interessam (MARICATO, 2000).  

Tendo como referência essas discussões sobre o planejamento urbano e o quadro que se 

configura em Belo Horizonte acerca do planejamento urbano a partir dos anos 1990, me 

proponho a analisar, neste trabalho, as estratégias (legais, políticas e discursivas) acionadas pelo 

poder público para implementar políticas de intervenções de caráter estrutural - em especial o 

Programa Vila Viva - em vilas e favelas de Belo Horizonte. Discuto, também, as concepções de 

urbanização e de cidade que perpassam tais políticas, bem como os objetivos e as expectativas do 

poder público municipal após a implementação dessas intervenções. Além disso, busquei 

observar como tais intervenções vêm sendo implementadas pelos técnicos no Aglomerado do 

Morro das Pedras, no âmbito do Programa Vila Viva (principal programa de urbanização de vilas 

e favelas em curso no Brasil), especialmente em relação às famílias reassentadas nos 

apartamentos construídos pelo Programa. 

A análise das estratégias do poder público não significa a adoção de uma visão que 

considere o Estado o titular do poder e os moradores de favelas receptores passivos, totalmente 

oprimidos pelo Estado. Nesse ponto, as idéias de Foucault (1988; 1999; 2008; 1979) sobre o 

poder podem contribuir para as reflexões aqui pretendidas. Para ele, o poder não é uma coisa, um 

objeto que se possui, sendo necessário compreendê-lo a partir das técnicas de poder, ou seja, por 

onde ele passa, como passa, entre quem, a partir de quais procedimentos, quais os efeitos em 

situações reais, em acontecimentos específicos. Além disso, o Estado deve ser considerado como 

um instrumento específico de um sistema de poder que não se encontra exclusivamente nele, mas 

o ultrapassa e o complementa. É preciso, portanto, compreender as formas de exercício do poder 

que não estão no Estado, entendendo que o poder não está abaixo, acima, ao lado das relações. 



 9 

Ele é parte intrínseca e constitutiva dessas relações desde um nível macro até o nível micro, 

infinitesimal e capilar. 

É tendo como referência essa forma de compreender e estudar o poder, que Foucault faz 

uma distinção entre três sistemas de poder e seus respectivos dispositivos. O primeiro, que 

predomina nas sociedades ocidentais até os séculos XV-XVI, é o sistema jurídico-legal, cujo 

principal dispositivo é a lei e no qual o que é indeterminado (o que não consta como proibição na 

lei) é permitido. A partir do século XVI-XVII, o sistema que passa a operar de forma mais forte é 

o da regulação disciplinar, que tem adota o controle e a vigilância como técnicas de poder. 

Diferentemente do sistema jurídico-legal, busca determinar o que deve ser feito e tudo o que não 

é determinado é proibido. Já o sistema de segurança, que ganha força no século XVIII e início do 

século XIX, se apoiou nas técnicas da probabilidade, do cálculo dos custos e dos limites 

aceitáveis, desde que a homeostase e equilíbrio da sociedade fossem mantidos. A esse poder 

exercido por meio das técnicas de segurança e que tem como alvo a população, Foucault (2008) 

chamou de biopoder. Ele é, portanto, um poder sobre a vida, que se centra no corpo-espécie como 

suporte dos processos biológicos (natalidade, nível de saúde, longevidade etc.). Dessa forma, a 

“população” ganha centralidade, passando a ser vista como um problema científico (biológico) e 

político, sobre a qual o poder deve se dirigir, não para disciplinar, mas para regulamentar 

(FOUCAULT, 1999). Diferente da tecnologia de poder disciplinar - que se centrou no corpo 

como máquina, que deve ser adestrado, do qual se deve extrair aptidões e força,  fazendo crescer 

sua utilidade e docilidade -, o que está em jogo para o biopoder é a gestão das séries, das 

probabilidades, do controle dos fenômenos que atingem a população, por intermédio da 

tecnologia de um poder regulador.   

Apesar de haver essa diferenciação, é importante frisar que os sistemas acima e suas 

respectivas técnicas não se sucedem; eles existem simultaneamente, com a predominância das 

técnicas de um sistema sobre as dos outros e uma diversidade na forma como eles vão se 

correlacionar (FOUCAULT, 2008). 

Para os objetivos desse trabalho, daremos destaque às técnicas de segurança - e como elas 

se relacionam às técnicas disciplinares -, que passam a predominar no contexto do surgimento 

dos problemas das cidades que se expandiam no período industrial (no século XVIII), mas que 

continuam presentes até os dias de hoje na forma de planejar e de organizar o espaço da cidade e 

o modo de vida da sua população - como acontece em Belo Horizonte. 
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Esta monografia está organizada em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo me dedico a apresentar a construção do meu objeto, as 

condições de produção da pesquisa de campo, bem como a metodologia utilizada. Em seguida, no 

segundo capítulo, procuro fazer um resgate histórico das lutas faveladas e das modificações nas 

políticas públicas para a população favelada desde o período da construção de Belo Horizonte até 

o momento atual de implementação do Vila Viva, buscando destacar os mecanismos criados na 

década de 1990 pelo poder público municipal para a implementação do modelo de planejamento 

vigente até hoje. Finalmente, no capítulo três, busco apresentar o Morro das Pedras e discutir os 

critérios do processo de remoção e reassentamento das famílias devido às intervenções do 

Programa Vila Viva no local e refletir sobre uma das principais ações do Programa Vila Viva no 

local: o Projeto Pré-Morar.  
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CAPÍTULO 1 

NOTAS METODOLÓGICAS E A CONSTRUÇÃO DO OBJETO  

 

O objeto desse trabalho, como não poderia deixar de ser, é um recorte, entre tantos 

possíveis, de uma realidade ampla e complexa como é a do planejamento urbano e do Programa 

Vila Viva. Compreendo o processo de implementação do Vila Viva, as reivindicações dos 

moradores de favelas e as políticas para essas áreas como relações de poder e não como a ação de 

um titular do poder (o Estado) sobre os governados. E é a partir dessa perspectiva que procuro 

conduzir minha investigação sobre as estratégias do poder público para implementação do 

Programa Vila viva, em especial no Morro das Pedras.  

Para compreensão das questões relativas ao planejamento urbano de Belo Horizonte, 

realizei pesquisa documental na Lei do Plano Diretor e na Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação 

do Solo. No Plano diretor, procurei identificar os trechos que discorriam sobre a organização e o 

ordenamento do espaço da cidade, buscando compreender quais os pressupostos e padrões de 

urbanização e cidade sustentavam essa lei. No estudo da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo, o objetivo foi compreender como o espaço da cidade está dividido, quais os padrões 

estabelecidos para urbanização - sobretudo nas vilas e favelas – e quais as implicações disso para 

a organização e produção do espaço da cidade.  

Além da pesquisa na legislação relacionada à organização do espaço urbano de Belo 

Horizonte, analisei o Plano Global Específico (PGE) do Morro das Pedras e o Projeto do 

Programa Vila Viva para perceber quais os tipos de intervenção propostos para as vilas e favelas 

da cidade, como elas (as intervenções) são construídas e apresentadas, bem como os objetivos do 

poder público municipal após concluí-las. Em especial, busquei analisar as propostas e como vêm 

sendo implementadas pelos técnicos no Morro das Pedras. 

A definição da favela em que eu iria realizar as observações de um caso empírico de 

implementação do Programa Vila Viva foi um dos principais dilemas nesta pesquisa, devido ao 

fato de ter que escolher o local de acordo com critérios metodológicos, ao mesmo tempo em que 

deveria estar atenta à questão da segurança (salientada por muitas pessoas). Como meu objetivo 

com as observações de campo era verificar a implementação do Programa Vila Viva em um 

determinado local, metodologicamente eu deveria escolher uma favela onde as intervenções 

ainda não estivessem muito adiantadas e, por isso, escolhi o Aglomerado do Morro das Pedras, 
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onde as intervenções do Vila Viva se iniciaram no primeiro semestre de 2008. Assim, iniciei, em 

junho de 2009, os contatos com a URBEL para a realização de observações e acompanhamento 

de alguns trabalhos desenvolvidos no âmbito do Vila Viva no Morro das Pedras. 

Após esse contato, fui encaminhada para o escritório social da empresa terceirizada 

responsável pelo trabalho técnico-social do Vila Viva no Morro das Pedras. Agendamos, então, 

uma primeira visita para que eu pudesse apresentar os objetivos da pesquisa e conhecer como era 

desenvolvido tal trabalho. Porém, eu não conhecia nem o Aglomerado, nem o seu entorno; 

apenas havia passado por algumas avenidas indicadas como referência de limites do local 

(Avenidas Raja Gabaglia, Barão Homem de Melo e Silva Lobo). Contatei, então, a URBEL e 

obtive autorização para uma primeira conversa/entrevista com os técnicos sociais que atuavam no 

local. 

Foi com esse escasso conhecimento empírico da região, um mapa e algumas informações 

obtidas por telefone junto a funcionários da URBEL que peguei o ônibus 5201 (Linha Pampulha- 

Estoril) para ir a campo. Durante o percurso estava bastante receosa e ansiosa, tanto porque seria 

o primeiro contato, quando devido à famigerada questão de segurança. 

Esse ônibus não entrava no Morro das Pedras, mas dava acesso a ele pela Avenida Raja 

Gabaglia. O que mais me chamava a atenção nessa avenida era o contraste entre seus altos e 

luxuosos prédios (comerciais e residenciais) e o Aglomerado ao fundo, com seus becos de acesso 

a ela. Então, quando vi uma placa do PAC/Vila Viva, dei o sinal e desci, ainda na mesma 

avenida. Depois de pedir algumas informações sobre a localização do escritório, descobri que 

estava no lugar errado; estava realmente em uma das entradas do Morro das Pedras, mas que era 

oposta à localização do escritório. Diante da minha falta de conhecimento da região, os técnicos 

resolveram me buscar, de carro. 

Enquanto os esperava, ficou evidente, além do meu desconhecimento da região, que o 

mapa que eu carregava era, definitivamente, uma abstração, uma representação daquele lugar, 

pois o Aglomerado é enorme, o que eu só pude constatar nessa ida ao local e cometendo esse 

engano. Em poucos minutos os técnicos me encontraram e me levaram ao escritório. Apesar de 

fazerem questão de passar por dentro do Aglomerado para que eu pudesse conhecê-lo um pouco e 

ver as obras do Vila Viva, eu não consegui observar muita coisa; estava muito incomodada com o 

fato de não saber onde eu estava, de não saber como ir embora, enfim, de estar entrando num 

lugar completamente desconhecido. 
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Quando chegamos ao escritório, tive uma espécie de surpresa, quase uma decepção, pois 

imaginava que o escritório do Vila Viva do Morro das Pedras seria no próprio Morro das Pedras; 

mas, os contrário, ele funciona no bairro Estoril, próximo à avenida Barão Homem de Melo e 

também ao Aglomerado. Nessa visita, fui recebida por uma técnica social que me informou que 

era o PGE que norteava as atividades sociais e as intervenções físicas realizadas. Por isso, me 

indicou a leitura do PGE do Aglomerado do Morro das Pedras, além de sugerir e possibilitar 

conversas com outros técnicos sociais. Posteriormente, falei com um geógrafo que trabalha com 

educação sanitária e ambiental, que descreveu os objetivos gerais dessa parte das ações sociais. 

Durante essa conversa, outra técnica que estava na sala fez intervenções e falou do Projeto Pré-

Morar, pelo qual ela era responsável. Agendamos, então, uma segunda visita para falarmos 

especificamente sobre esse projeto, que está entre as ações previstas pelo PGE. Para otimizar a 

conversa, recebi uma cópia do Projeto Pré-Morar para uma leitura que me forneceria elementos 

para saber do que se tratava. 

Durante a conversa com os três técnicos, percebi que a preocupação central deles era 

saber o meu foco, o que especificamente eu iria analisar, pois eram muitos tipos de intervenções, 

em vários pontos do Aglomerado, afetando várias pessoas. Eu tentei explicar que não tinha 

clareza disso, que estava justamente nessa fase de delimitação do objeto de estudo. 

Essa primeira conversa foi fundamental para a definição de qual aspecto do Vila Viva no 

Morro das Pedras, entre os vários possíveis, eu iria analisar. Nesse encontro, entendi que, apesar 

de saber que não seria possível abarcar todos os aspectos e locais de intervenção do Vila Viva no 

Morro das Pedras, não era possível delimitar o foco da minha análise sem uma aproximação com 

o local, com o empírico. Ao tomar conhecimento da lógica, da dinâmica e dos objetivos do 

Projeto Pré-Morar (por meio da leitura do projeto), estabeleci uma relação entre o reassentamento 

em apartamentos e a concepção de cidade e urbanismo dos programas e das leis municipais para 

vilas e favelas, ou seja, percebi que eles faziam parte de um mesmo processo. 

Esse momento foi muito importante para o processo que Bourdieu (2007) chama de 

construção do objeto, pois, para ele, o objeto de uma pesquisa sociológica não está no mundo 

para ser capturado. Ao contrário, o pesquisador constrói seu objeto; dispensa uma atenção 

metodológica a um fato para fazer uma construção teórica do que irá observar e analisar. Apesar 

de o objeto ser uma construção do pesquisador - o que contrapõe a idéia de neutralidade -, essa 

construção deve ser feita à luz de um embasamento teórico.   
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Conversei com os técnicos, agendei a próxima visita e, no fim, recebi dicas de como 

chegar lá de ônibus. Independente do ônibus que eu pegasse, ele deveria passar pela avenida 

Barão Homem de Melo, onde eu deveria desembarcar. Foram várias idas e vindas por essa 

avenida. A Barão (como é mais conhecida) é uma avenida bastante movimentada, sobretudo nos 

horários de “pico” (das 7 às 8 horas e das 18 ás 19 horas). Nela, há grandes supermercados; num 

certo trecho há lojas do ramo da construção civil, em outro (onde eu desembarcava) havia 

diversas concessionárias de veículos, tudo muito diferente da imagem da favela, que estava logo 

ao fundo. Como pude perceber ao longo das visitas, o entorno do Morro das Pedras, em todas as 

extremidades, é constituído por bairros de classe média e classe média-alta, como o Buritis, o 

Gutierrez e o Estoril.   

O segundo encontro no escritório social (como é chamado o escritório da empresa 

responsável pelo serviço técnico-social no Vila Viva do Morro das Pedras) foi com a assistente 

social responsável pela implantação do Pré-Morar. A primeira parte da conversa esclareceu 

minhas dúvidas sobre o que havia lido e sobre o aspecto geral dos apartamentos (número de 

quartos, área, número total das primeiras unidades etc.). Depois, a técnica discorreu sobre as 

etapas já realizadas, as que estavam em andamento e as previstas. Aquele era o momento da 

escolha dos blocos e andares dos apartamentos, que seria seguida da escolha dos apartamentos. 

Um dos pontos destacados foi a dificuldade em conduzir as reuniões do Pré-morar, devido à 

ansiedade e à “dificuldade de escuta” dos moradores, o que levava os técnicos a tentarem 

trabalhar com o lúdico, com algo que chamasse a atenção. As próximas reuniões com os 

moradores seriam dedicadas à elaboração do regimento interno dos prédios e à eleição do sindico. 

A técnica ressaltou que, apesar das dificuldades, vinha percebendo um retorno do trabalho, ainda 

que alguns moradores (devido ao grande apego à suas casas) não percebessem o salto de 

qualidade de vida que teriam ao mudarem para apartamentos. 

Como já apontado, ao tomar conhecimento do Pré-Morar, decidi focar minha observação 

nesse projeto. Assim, nessa segunda reunião, definimos que eu poderia participar das reuniões do 

projeto, que ocorria toda semana e contava com a presença de técnicos sociais e dos moradores 

que seriam reassentados nos apartamentos, além de poder acompanhar as visitas dos moradores 

aos apartamentos. Delineou-se, dessa forma, a estratégia de coleta de dados para este trabalho. As 

reuniões, por serem um espaço e um momento de encontro entre os técnicos e os moradores a 

serem reassentados em prédios, poderiam me mostrar as diferentes percepções sobre o processo e 
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as estratégias utilizadas (sobretudo pelos técnicos) para resolver ou contornar possíveis conflitos. 

Além de poder perceber a relação entre os sujeitos e suas diferentes percepções, as reuniões eram 

o principal momento de implementação do Pré-Morar; as principais ações previstas no programa 

se desenvolviam nesses encontros semanais.  

Muitos dados, informações e, sobretudo, detalhes e sutilezas - fundamentais para a 

composição da situação que me propunha a compreender - foram obtidos em situações de 

observação que não haviam sido planejadas como as entrevistas, reuniões e visitas agendadas.  

Durante a espera no escritório social, o trajeto para as reuniões, um café, o trajeto de volta para a 

casa (muitas vezes vinha de carona com um dos técnicos até o ponto do meu ônibus), tive 

oportunidade de presenciar e participar de conversas e situações bastante ricas e esclarecedoras. 

Esses momentos de informalidade - nos quais os técnicos não estavam realizando nenhuma 

atividade de trabalho ou minha presença não estava em evidência - foram muito importantes, pois 

me possibilitarem perceber coisas que não são ditas (talvez por já terem sido naturalizadas), mas 

que são características marcantes da maneira de pensar e agir dos técnicos.  

Ao longo da minha convivência com os técnicos sociais, o que mais me chamava a 

atenção - e, ao mesmo tempo, me preocupava e angustiava - era a certeza que eles demonstravam 

de que eu compartilhava das opiniões e visões deles sobre o Vila Viva e, especificamente, sobre o 

Pré-Morar; opiniões que concordavam com o projeto, com as mudanças e acreditavam na 

melhoria da qualidade de vida dos moradores. Essa impressão ficou ainda mais forte quando, ao 

longo do tempo, eles se sentiam à vontade para falar na minha presença, sem constrangimento, 

sobre problemas e inseguranças no trabalho, às vezes perguntando minha opinião. Tal situação 

provocou um desconforto, pois passei a pensar que eu não havia sido clara ao explicar a pesquisa 

que pretendia realizar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha certeza de até que ponto tentar fazê-

los entender isso poderia me ajudar. 

Decidi, então, conversar com a técnica social responsável pelo Pré-Morar, com quem eu 

ficava a maior parte do tempo. Essa conversa foi bastante esclarecedora, pois pude perceber que a 

questão não era a falta de compreensão do meu trabalho; ao contrário, eles haviam 

compreendido. O que se passava não se referia a um problema de comunicação ou equivoco, mas 

sim às imagens construídas reciprocamente, à luz de distintos esquemas de pensamento. Eu via os 

técnicos como sujeitos a serem observados, assim como os moradores, com os quais eu interagia 

sempre com um olhar atento para colher informações e impressões. Eles (os técnicos) me viam 
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como uma jovem universitária, muito mais uma companheira e uma pessoa que estava sendo 

ajudada por eles do que uma pessoa que “os pesquisava”. Para eles, o que eu poderia observar e 

descobrir de novo, de diferente não estava ali, com pessoas tão semelhantes e parecidas comigo 

(devido à idade, ao meio social, à formação, à instrução etc), mas com os moradores, pessoas 

diferentes e distantes de mim.   

Essa impressão de proximidade e de que eu era uma pessoa com quem eles podiam 

compartilhar, entre outras, questões sobre o Vila Viva, os reassentamentos e os desafios ficou 

mais acentuada com a recorrência das minhas visitas. Em diversos momentos, eles sugeriram 

documentos, procedimentos (entrevistas, contatos) e sujeitos a serem entrevistados que julgavam 

interessantes para a pesquisa. Um dos fatores que contribuíram para tal situação foi o fato de eu 

sempre estar com os técnicos ao me deslocar para o local das reuniões e para os prédios, no carro 

oficial da empresa. Porém, essa era uma situação que eu não tinha como evitar, pois havia sido 

advertida do risco de transitar pelo Aglomerado sem ter uma referência. Dessa forma, minha 

referência eram os técnicos.    

Outra preocupação, desde o início das atividades de campo, era não ser confundida com 

os técnicos, pois julgava que isso poderia comprometer meu acesso aos moradores. Essa 

preocupação se intensificou - e, de certa forma, se justificou - quando comecei a participar das 

reuniões e das visitas aos apartamentos, nas quais eu sempre chegava no carro da empresa 

responsável pela parte social, junto com os técnicos. Outro episódio emblemático dessa questão 

foi o dia em que, em uma visita aos apartamentos, os técnicos pediram que eu utilizasse o colete 

que os identificava na comunidade. Eu perguntei se era mesmo necessário e eles disseram que 

sim (por uma questão de segurança); e eu usei o colete. Como era esperado, alguns moradores 

pensaram que eu era uma nova funcionária e precisei explicar quem era e o que estava fazendo 

ali.  

Todavia, ao longo da minha participação nas reuniões, essa questão foi solucionada, pois 

os moradores passaram a me identificar como estudante e eu não encontrei problemas para 

conversar com eles sobre a história do aglomerado, sobre o que pensavam a respeito da mudança 

para os apartamentos, sobre os problemas do Vila Viva, entre outros temas. Isso foi importante, 

pois os momentos em que estive em contato com os moradores foram bastante ricos para que eu 

pudesse conhecer um pouco as pessoas que estavam participando das atividades desenvolvidas 

pelo Pré-Morar. 
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A primeira vez que eu fui ao Morro das Pedras propriamente dito era noite, para 

acompanhar uma reunião entre moradores e técnicos, em uma creche em frente aos novos 

apartamentos que estavam sendo construídos. A característica mais marcante do espaço físico era 

a declividade acentuada do terreno, com muitos morros. Além disso, nas imediações da creche e 

dos apartamentos aconteciam muitas obras: abertura de vias, demolição de casas, construção dos 

apartamentos. Mesmo assim, o fluxo de pessoas, de crianças e de jovens nos portões era muito 

grande; pensei que poderia ser devido à reunião, mas, durante outras visitas, percebi que a 

movimentação intensa nas ruas e becos é comum no local. 

Foi nessa região do Morro das Pedras, mais especificamente a Vila Leonina, que eu mais 

circulei para realizar minhas observações. Pude presenciar situações bastante interessantes dos 

primeiros contatos dos moradores removidos com os apartamentos em que iriam morar. No 

início, quando eles ainda não me conheciam muito bem, havia um desconforto, pois eu não era 

nem técnica nem moradora, era uma estranha, com uma máquina fotográfica e um caderno. Por 

outro lado, os moradores queriam sempre falar sobre a vida deles no local, sobre as dificuldades, 

sobre o processo de remoção. Um dos temas recorrentes era o dos critérios utilizados por eles 

para a escolha dos blocos, dos andares, dos lados (impar ou par) dos apartamentos. Os aspectos 

considerados eram diversos, mas ninguém queria morar no primeiro andar, julgavam ser mais 

perigoso, por isso, quanto mais alto, melhor. Um dos moradores me relatou que escolheu um 

bloco de frente para a rua porque não haveria possibilidade de construírem outro bloco e 

prejudicar a vista de sua janela. Outro morador disse que não escolheu nada, nem bloco, nem 

andar, porque o que ele queria mesmo era mudar para Pedro Leopoldo. Um casal me relatou que, 

mesmo tendo direito a um de três quartos, escolheu um apartamento de dois quartos que já estava 

pronto pelo fato de não quererem mais esperar para se mudarem da casa que alugavam.   

Um episódio interessante foi com uma pequena menina, de aproximadamente cinco anos, 

que brincava na área externa dos prédios enquanto a mãe escolhia a lado do apartamento da 

família. Subitamente, ela me perguntou: “o que é isso?”, indicando com o dedo o interfone 

instalado na portaria. Eu disse: “é onde você deve apertar para chamar em cada apartamento; 

você aperta o número que está aqui para pessoa lá dentro abrir a portaria”. Então ela disse “ah, é a 

campainha!” e eu disse, sorrindo “é, não deixa de ser”. Fiquei pensando como o espaço do 

prédio, do apartamento era estranho, desconhecido para a menina, que não sabia o que era o 
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interfone. Por outro lado, fiquei pensando na minha tentativa de explicar uma coisa que não 

cumpria senão a função de uma campainha, como bem destacou a menina.  

Era nos apartamentos (durante as visitas) e na creche (durante as reuniões) que eu 

circulava, que eu coletava os dados, que pude fazer observações e presenciar situações 

particulares, essenciais para que eu pudesse construir as relações entre o que se passava naquele 

local e uma determinada concepção de planejamento e urbanização, mas ainda mais importantes 

para eu poder conhecer um pouco melhor quem eram aquelas pessoas que tinham suas vidas 

transformadas por aquelas obras.    

Ao longo das observações no local, sobretudo em momentos inesperados, muitas dúvidas 

e inseguranças surgiram, principalmente no que se referia à maneira como eu conduziria minha 

relação com os técnicos sociais e com os moradores. Baseada nas análises de Punch (1986), 

Teixeira (2008, p. 46) destaca que “os dilemas morais e éticos que atravessam a pesquisa social 

dizem respeito às formas de inserção ou aceitação negociada da presença do pesquisador em 

campo, mas também repercutem sobre o resultado final deste processo”. 

Mesmo aceitando tal afirmação, era preciso manter minha vigilância epistemológica 

(BORDIEU, 2007), ou seja, precisava estar atenta às noções imediatas e comuns que se 

apresentavam, para distinguir a finalidade da pesquisa (e do pesquisador) dos objetivos dos 

sujeitos pesquisados (BOURDIEU 1998).  

Assim, os dilemas relativos à minha relação com os técnicos, as diferenças entre meus 

objetivos e expectativas e aqueles dos técnicos e dos moradores, e minha tentativa de estar 

vigilante a essas questões compuseram o quadro que eu analisei e delinearam os limites, 

condições e possibilidades para a realização desta pesquisa. Isso foi determinante para a 

construção do meu objeto, uma vez que, ao confrontar o que eu observava com minhas 

referências e com o meu olhar, determinados aspectos (como a maneira com que o Pré-Morar era 

conduzido, as visões dos técnicos sobre o Vila Viva e sobre os moradores removidos) ficaram 

evidentes. 

 

 

 

 

 



 19 

CAPÍTULO 2 

LUTAS FAVELADAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FAVELAS  

EM BELO HORIZONTE 

“Numa vasta extensão 
Onde não há plantação 

Nem ninguém morando lá 
Cada pobre que passa por ali 
Só pensa em construir seu lar 
E quando o primeiro começa 

Os outros depressa procuram marcar 
Seu pedacinho de terra pra morar  

E assim a região 
sofre modificação 

Fica sendo chamada de a nova aquarela 
E é aí que o lugar 

Então passa a se chamar favela” 
(Música Favela de Jorginho Pessanha e Padeirinho) 

 

 

2.1 Da construção da nova capital à Assembléia Nacional Constituinte 

 

A cidade de Belo Horizonte foi planejada dentro dos parâmetros e modelos urbanísticos 

mais modernos do fim do século XIX; o projeto de Aarão Reis - engenheiro responsável pela 

elaboração do projeto e pela coordenação da equipe nos primeiros anos das obras - priorizava os 

aspectos técnicos e de infra-estrutura, como acessos (circulação), abastecimento de água, 

eletricidade e esgotamento sanitário (GUIMARÃES, 1993). O engenheiro acreditava que a 

ciência poderia fornecer os elementos necessários para a construção de uma cidade moderna, 

organizada e com funções definidas e localizadas. Tal crença era tão forte que o projeto da nova 

capital foi elaborado antes mesmo da escolha do local da construção, “o que revela sua crença na 

capacidade e no poder da ciência” (GUIMARAES, p.23, 1993). 

No projeto original, a cidade foi dividida em três áreas: urbana, sub-urbana e rural. A área 

urbana, delimitada pela Avenida 17 de Dezembro (atual Avenida do Contorno), tinha como 

características principais rígidas exigências urbanísticas, traçado simetricamente definido e ruas 

largas para favorecer a circulação - o que mostra a influência de Haussmann, engenheiro que 

projetou Paris. A área urbana seria, então, destinada aos prédios e espaços públicos e às 

residências dos funcionários públicos. A outra área, a sub-urbana, foi pensada para ser uma 

região residencial de segunda categoria e, por isso, tinha padrões de urbanização mais flexíveis 
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(COSTA, 1994). A área rural, que ficaria na periferia da cidade, seria uma espécie de “cinturão 

verde”.  

 

Figura 1: Planta original de Belo Horizonte projetada por Aarão Reis 

 
      Fonte: brasil2020.com.br/.../belo-horizonte/a-cidade/ Acesso em; 23/10/2009 

 

Le Ven (1977) critica o caráter segregacionista do projeto de Aarão Reis, que estabeleceu 

padrões para os tipos de construção, critérios para a manutenção da higiene e salubridade da 

cidade, bem como buscou determinar quais espaços poderiam ser ocupados por quais grupos 

sociais. Essa segregação fica evidente ao observarmos o vazio e a ociosidade criados em alguns 

espaços da área central (antes, área urbana) e que persistem até os dias atuais e, ainda, pela 

intensa ocupação das áreas rural e sub-urbana como possibilidade de acesso à moradia na cidade, 

uma vez que os lotes dentro dos limites da Avenida do Contorno eram muito caros (COSTA, 

1994) e os padrões para se construir nessa área eram muito rígidos (AFONSO e AZEVEDO, 

1988, p. 113). Para exemplificar essa ocupação desigual e desproporcional, em 1912 68% da 
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população de Belo Horizonte vivia nas áreas sub-urbana e rural, enquanto 12.033 pessoas (32%)  

viviam na área urbana, projetada para até 30 mil pessoas (LE VEN, 1977).   

Todavia, a ocupação intensa das áreas externas à Avenida do Contorno não significou que 

a população pobre não ocupava o centro. A construção da cidade necessitou de muita mão-de-

obra, o que atraiu muitos operários, sem que a cidade se preparasse para receber um fluxo tão 

grande de pessoas. Antes mesmo da inauguração, Belo Horizonte já tinha duas áreas ocupadas - a 

do Córrego do Leitão e a do Alto da Estação - que abrigavam três mil pessoas ao todo 

(GUIMARAES, 1992).  

A despeito de ter sido planejada para ser modelo de higiene, limpeza, beleza e 

modernidade, Belo Horizonte teve de se haver, desde a sua construção, com questões que 

emergiram da lógica excludente de seu próprio projeto. Já em 1902, na tentativa de controlar e 

evitar que os operários e pobres ocupassem a área urbana, a Prefeitura cria a Área Operaria e 

realiza as primeiras remoções de favelas em Belo Horizonte. 

O decreto que criou a Área Operária “exigia, dos moradores, a observância de inúmeras 

normas de comportamento, inclusive a apresentação de atestado ideológico, e proibia a venda dos 

terrenos.” (AFONSO; AZEVEDO, 1988, p. 113). Os concessionários (operários que recebiam 

casas na Área Operária) eram obrigados a “manter no mais completo asseio e limpeza as frentes 

de seus lotes até o meio da rua e dar anualmente dois dias de serviço para conservação e 

reparação das ruas” (MINAS GERAIS, Decreto n° 2486 apud SAMRRIBA et al, 1984, p.31). Le 

Ven (1977) analisa que esses espaços concedidos aos trabalhadores no centro da cidade eram 

controlados, uma vez que os moradores precisavam comprovar bom comportamento e educação 

sanitária para terem o direito de permanecer em suas casas. Assim, a criação da Área Operária foi 

uma concessão do poder público à população pobre, o que possibilitava manter o controle sobre 

esses moradores e garantia as definições dos espaços e ocupações planejados para a cidade.  

Porém, mesmo com a criação e delimitação da Área Operaria, as ocupações se espalharam 

pela cidade, devido ao aumento do número de pessoas pobres vindas do interior do estado. 

Durante os primeiros 30 anos da capital, o poder público realizou uma série de remoções, o que 

não colocou fim ao problema, pois as famílias removidas sempre procuravam outras áreas mais 

desvalorizadas ou nas quais havia necessidade de mão-de-obra. Essa dinâmica viciosa, que 

destinava à população pobre os espaços mais distantes do centro e dos equipamentos públicos ou 

aqueles mais próximos do centro e desvalorizados (geralmente por terem uma topografia 
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acidentada), persistiu da época das obras de construção da cidade até o início da década de 1930. 

A tentativa da Prefeitura de conter as invasões e realizar remoções - bem como a expansão de 

ambas - mostra a tensão existente entre a intenção de implantar o espaço abstrato, projetado por 

Aarão Reis, em detrimento do espaço vivido (LEFEBVRE, 2000), produzido cotidianamente 

pelos novos habitantes que chegavam para construir (em todos os sentidos) a cidade de Belo 

Horizonte. 

A partir da década de 1930 até os dias de hoje, a organização e as ações dos movimentos 

sociais e de moradores de favelas de Belo Horizonte, assim como as políticas e ações públicas 

direcionadas às favelas, estão estreitamente relacionadas ao momento histórico, político e 

econômico vivido pelo país.    

Na primeira metade da década de 1930, por exemplo, as lutas da população periférica se 

intensificaram, influenciadas pela organização das bases populares da Aliança Libertadora 

Nacional e também pela criação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nesse período, o 

Estado realiza ações no sentido de flexibilizar as exigências para a criação de Áreas Operárias e 

de controlar a especulação imobiliária e os loteamentos irregulares (AFONSO; e AZEVEDO, 

1988). No entanto, a partir de 1937, com a implantação do Estado Novo, a Prefeitura dá início a 

uma política de erradicação das favelas, passando a tratar a questão como caso de polícia e a 

vincular a imagem dos favelados à ideia de perigo. São realizadas diversas remoções (mesmo de 

favelas fora da Avenida do Contorno), justificadas pela necessidade de obras urbanísticas em 

benefício da coletividade (GUIMARÃES, 1992). Só não foram removidas as favelas nas quais 

era difícil a realização de obras urbanísticas e aquelas que não interessavam ao mercado 

imobiliário. Porém, essas remoções não se deram sem resistência; muitas famílias faveladas, ao 

serem removidas, ocupavam uma nova área, como foi o caso da Barroca, que sofreu sucessivas 

remoções e foi se reconstruindo, diversas vezes, sempre ao longo da Avenida Olegário Maciel.  

Mesmo com toda repressão, as políticas e ações para remoção das favelas não 

conseguiram controlar o crescimento do número de áreas ocupadas, que se intensificou na 

segunda metade da década de 1940 devido a um quadro que combinava redemocratização, 

aumento da população e fortalecimento dos movimentos sociais. 

Mas é em meados da década de 1950, auge do populismo, que o poder público começa a 

tratar a questão das favelas como problema social, apesar de continuar a removê-las e tentar 

acabar com elas. Em Belo Horizonte, por exemplo, foi criado o Departamento Municipal de 
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Habitação e Bairros Populares (DBP), que tinha como função construir habitações para famílias 

retiradas de favelas. Essa mudança na forma de atuação do poder público estava fortemente 

relacionada com a atuação intensa dos movimentos populares em Belo Horizonte neste período, 

marcada pelas várias ocupações de terrenos particulares e pela criação de várias organizações, 

como as Associações de Defesa Coletiva (ADC) e a Federação dos Trabalhadores Favelados de 

Belo Horizonte, criadas em 1955. As ADCs foram um importante instrumento para reivindicação 

de direitos e para resistência a remoções de favelas, que (como outras organizações faveladas da 

época) contou com o apoio da ala progressista da Igreja Católica (AFONSO, 1988, p.116). É 

nesse contexto que se realiza, no ano de 1963, o Primeiro Seminário Nacional de Habitação e 

Reforma Urbana, que culminou na proposta do Governo do Estado de Minas Gerais de, pela 

primeira vez, construir conjuntos habitacionais para a população das favelas e urbanizar algumas 

vilas e favelas. 

Em 1964, com o Golpe Militar, as ações públicas voltadas para as vilas e favelas são 

sufocadas e os movimentos sociais e associações são reprimidos, lançados na ilegalidade e 

impedidos de atuar. Os favelados, bem como suas ocupações e associações, passam a ser tratados 

novamente como problema de polícia. É em 1971, auge da repressão militar, que é criada a 

Coordenação de Habitação de Interesse Social (CHISBEL), órgão que realizou, entre 1971 e 

1983, intervenções em 423 áreas da capital, removendo 10 mil barracos e 44 mil pessoas 

(GUIMARÃES, 1992). 

A partir de 1975, sobretudo por intermédio da Pastoral das Favelas da Igreja Católica, as 

entidades faveladas começaram a se reestruturar e se reorganizar. A rearticulação dos 

movimentos sociais, somada às catástrofes causadas pelas chuvas de 1979 e 1982, levou o poder 

público estadual a modificar a forma de atuação em vilas e favelas. Em 1979, foi criado o 

Programa de Desenvolvimento de Comunidades (PRODECOM), da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral, que realizou intervenções em parceria com a CHISBEL e o 

PLAMBEL3 em 11 áreas de favelas, priorizando a participação dos moradores na fase do 

planejamento e da execução - por meio de mutirões -, atingindo 70 mil pessoas. Apesar de 

reconhecer o direito da população favelada a permanecer nessas áreas, o programa não realizou a 

legalização e titulação das áreas ocupadas. 

                                                 
3 O PLAMBEL (Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte) foi um órgão do Governo do Estado de 
Minas Gerais criado em 1974 para realizar estudos técnicos voltados para o planejamento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, sendo  extinto em 1996. 
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Um marco importante para os movimentos sociais de Belo Horizonte ligados à luta pela 

moradia e pela melhoria das condições nas favelas foi a aprovação da Lei n° 3.532, de 6 de 

janeiro de 1983, que criou o Programa Municipal de Regularização de Favelas (PRO-FAVELA). 

A lei do PRO-FAVELA, ao reconhecer o direito dos favelados de terem a propriedade de suas 

moradias, representou uma grande vitória. Mas, apesar de ter sido criado em 1983, ela só foi 

regulamentado um ano depois, após muita pressão dos movimentos sociais e da Pastoral das 

Favelas, pela da lei 4.762, de 10 de agosto de 1984. Para implementar o PRO-FAVELA, a 

Prefeitura municipal, administrada entre 1983 e 1984 por Hélio Garcia, realizou uma reforma 

administrativa na empresa de capital misto FERROBEL (até então voltada para a mineração), 

transformando-a na Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), que seria, a partir de 

então, o principal órgão para efetivação do programa. Mais tarde, a URBEL passa a ser o órgão 

responsável pela política urbana do município de Belo Horizonte.  

A criação da URBEL é um indicativo da atenção que passou a ser dada à questão da 

habitação, sobretudo das vilas e favelas de Belo Horizonte. Institui-se um órgão para executar um 

programa voltado para uma determinada parcela da população (os favelados e os sem-casa) e 

para determinados espaços da cidade (as favelas).  

Nesse momento de reafirmação e conquistas dos movimentos sociais em Belo Horizonte - 

que coincide com o processo de mobilização da Assembléia Nacional Constituinte de 1988 - é 

extinta a CHISBEL, marco da concepção de desfavelização, sendo criada a Secretaria Municipal 

de Ação Comunitária. Outro passo importante para os movimentos favelados foi a criação da 

Federação de Moradores de Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte (FAMOBH), que tinha 

como objetivo principal congregar as associações de moradores, na tentativa de unificar suas 

lutas (SOMARRIBA et al, 1984).  

É importante destacar a importância do processo de mobilização em torno da Assembléia 

Nacional Constituinte. De acordo com Bedê (2005), 

 

[...] o movimento pela reforma urbana, tem nesse processo um momento de 
grande visibilidade. Diante da possibilidade de apresentação de emendas 
populares, o movimento pela reforma urbana mobiliza setores técnicos e 
populares [...] em torno da construção de uma proposta, encaminhada ao 
Congresso Nacional como Emenda Popular da Reforma Urbana, com 160 mil 
assinaturas de eleitores (p.51). 
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Os pontos fundamentais da emenda popular apresentada à Assembleia Nacional 

Constituinte foram o dever do Estado de garantir os direitos urbanos (como o de moradia), a 

função social da propriedade, o direito à cidade (modelo mais igualitário de cidade) e a gestão 

democrática da cidade (CARDOSO, 1997 apud BEDÊ, 2005). O movimento pela reforma urbana 

consegue a inclusão de um capítulo relativo à Reforma Urbana na Constituição Federal, mas, de 

modo geral, considera os avanços muito tímidos (BEDÊ, 2005). 

 

2.2 Década de 1990: início do atual modelo de gestão das vilas e favelas da cidade   

 

É no bojo do momento político da Constituinte, da aprovação da Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte em 1990 e das administrações progressistas pós-88 que a coligação 

Frente BH Popular, encabeçada pelo PT, vence as eleições municipais de 1992 e assume a 

Prefeitura de Belo Horizonte. As propostas dessa gestão são marcadas pela participação popular 

na construção do programa de governo, que tem como um das questões centrais a habitação, 

abrangendo as questões do déficit habitacional, dos sem-casa e das vilas e favelas.  

Logo em 1993, é iniciada a discussão para a formação do Sistema Municipal de 

Habitação, criado em janeiro de 1994 e composto pela URBEL, pelo Fundo Municipal de 

Habitação e pelo Conselho Municipal de Habitação. São as diretrizes desse Sistema que 

delinearão o conteúdo da Política Municipal de Habitação aprovada pelo Conselho Municipal de 

Habitação em dezembro de 1994. As duas principais e mais importantes marcas da Política 

Municipal de Habitação foram a concepção que insere a moradia num contexto mais amplo de 

direito à cidade e a preocupação com um planejamento integrado no qual as ações e intervenções 

não fossem mais pontuais, numa tentativa de otimizar e não desperdiçar recursos e ações do 

poder público (BEDÊ, 2005).  

A gestão do PT em Belo Horizonte, entre 1993 e 1996, tenta também imprimir uma marca 

no que diz respeito à participação popular, criando e implantando mecanismos como o 

Orçamento Participativo (OP) em 1995 e o Orçamento Participativo da Habitação (OPH) em 

1996. Com relação à política habitacional, a Prefeitura buscou implantar sistemas de autogestão 

ou co-gestão na construção de assentamentos e na produção de unidades habitacionais. Todavia, 

no que se refere aos assentamentos já existentes, a gestão foi convencional, realizada 

exclusivamente pelo poder público, apesar de contar, em certa medida, com a participação das 
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comunidades no processo de levantamento de dados e na elaboração de projetos. Interessante 

observar que justamente nos assentamentos já existentes, onde havia uma dinâmica, uma história, 

uma trama social, não houve possibilidade de os próprios moradores, os sujeitos do local, gerirem 

as obras. Isso indica que o que está em jogo não é apenas a realização de melhorias urbanísticas e 

de infra-estrutura, mas também o interesse do poder público em alcançar e controlar espaços e 

pessoas que até então tinham sido negligenciados. 

Além dos mecanismos de ampliação da participação popular dos quais lançou mão, a 

gestão do PT na Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou uma maneira de intervir nas vilas e 

favelas da cidade que vigora até hoje. A idéia e a crença em um planejamento articulado e global 

(MARICATO, 1997) norteará as ações do executivo municipal durante toda a década de 1990 - 

sobretudo por intermédio da URBEL -, chegando, nos anos 2000, ao ponto de condicionar as 

intervenções estruturais em vilas e favelas à existência de um Plano Global Específico, o PGE. 

Outro marco importante na política urbana de Belo Horizonte, foi a aprovação do Plano 

Diretor (Lei n. 7125, de 27 de agosto de 1996) e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 

Solo Urbano (Lei n. 7166, de 27 de agosto de 1996).  

O Plano Diretor  

 

é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano – sob o aspecto 
físico, social, econômico e administrativo, objetivando o desenvolvimento 
sustentado do Município, tendo em vista as aspirações da coletividade - e de 
orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada (Belo Horizonte, 
1996).  

 

Em linhas gerais, o Plano Diretor estabelece as diretrizes para atuação do poder público 

em todos os aspectos da vida da cidade (educação, saúde, cultura, transportes, saneamento, 

segurança pública, turismo, organização territorial e gestão urbana).  

Especificamente sobre o ordenamento do território e as políticas relacionadas às 

intervenções no espaço, as definições parecem estar centradas na tentativa de garantir o 

crescimento controlado da cidade e contornar os “problemas” já existentes, como favelas, 

parcelamentos irregulares e falta de infra-estrutura em determinadas áreas. Além disso, em 

algumas passagens, não há definição precisa de algumas expressões. Os termos grifados no inciso 

VI do artigo 6° e nos incisos X e XI do Artigo 7°, do capítulo I, transcritos abaixo, são exemplos 

disso: 
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VI- a alta concentração demográfica em favelas e conjuntos habitacionais em 
áreas de risco potencial ou inadequadas para o uso habitacional [...] X- o 
controle das condições de instalação das diversas atividades urbanas e de 
grandes empreendimentos minimizando as repercussões negativas [...] XI- a 
criação de condições para preservar a paisagem urbana e manter o patrimônio 
cultural (Belo Horizonte, 1996, grifos meus).  

 

A falta de definição dos termos condições inadequadas, repercussões negativas ou 

paisagem urbana pressupõe a existência de um modelo a ser seguido e reproduzido, e que, por 

isso, não requer maiores elucidações. No caso do inciso XI, o que é a paisagem urbana? Qual 

aspecto e quais características dessa paisagem urbana devem ser preservados? Tudo indica que, 

apesar de não ser expresso, há uma concepção, um modelo pré-definido de paisagem urbana, o 

qual pressupõe a manutenção de determinados elementos, a exclusão de outros e a reformulação 

de outros tantos. É bastante provável que, segundo a concepção hegemônica de cidade que vigora 

nos dias de hoje (ARANTES, 2000) - e que parece estar presente no Plano Diretor de Belo 

Horizonte -, as favelas, pelo menos como elas se encontram no momento, não deveriam fazer 

parte dessa paisagem. 

Outro aspecto importante do Plano Diretor é a exigência da elaboração de um Plano 

Estratégico de Diretrizes de Intervenções em Vilas e Favelas e Conjuntos Habitacionais de 

Interesse Social, mais conhecido como Planão4. Concluído no ano de 1999, ele pode ser 

considerado o primeiro levantamento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte para direcionar e 

construir projetos na perspectiva das intervenções de tipo estruturais. 

No mesmo ano em que o Plano Diretor foi instituído é sancionada a Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo Urbano de Belo Horizonte, a qual “estabelece as normas e as condições 

para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município.” (BELO HORIZONTE, 1996), 

definindo os parâmetros, os requisitos e as normas técnicas para loteamentos e construção de 

edificações (comerciais, industriais e habitacionais).  

Um dos pontos essenciais dessa Lei para a definição das intervenções e formas de 

utilização do espaço urbano é o zoneamento de Belo Horizonte, que consiste na divisão da cidade 

em zonas com características físicas, ambientais e sociais semelhantes, buscando definir a 
                                                 
4 “O objetivo do Planão era traçar diretrizes para as intervenções, de modo que os PGEs das vilas e favelas tivessem 
um quadro institucional que pudesse ser tomado como referência. (...). O Planão tomou forma de um grande quadro 
de referência para os PGEs de cada vila ou favela.” (CONTI, 2004, p.206) 
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“vocação” dos diferentes espaços para os diferentes fins. Tal zoneamento estabeleceu as 

seguintes zonas, com suas respectivas características e funções:  

- Zona de Preservação Ambiental (ZPAM) - são as regiões que, por suas características 

e pela tipicidade da vegetação, destinam-se à preservação e à recuperação de ecossistemas.  

- Zona de Proteção (ZP) - são as regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais, que 

determinam a ocupação com baixa densidade e maior taxa de permeabilização, tendo em vista o 

interesse público na proteção ambiental e na preservação do patrimônio histórico, cultural, 

arqueológico ou paisagístico.  

- Zona de Adensamento Restrito (ZAR) - são as regiões em que a ocupação é 

desestimulada, em razão de ausência ou deficiência de infra-estrutura de abastecimento de água 

ou de esgotamento sanitário, de precariedade ou saturação da articulação viária interna ou externa 

ou de adversidade das condições topográficas.  

- Zona Adensada (ZA) - são as regiões nas quais o adensamento deve ser contido, por 

apresentarem alta densidade demográfica e intensa utilização da infra-estrutura urbana, de que 

resultam, sobretudo, problemas de fluidez do tráfego, principalmente nos corredores viários.  

- Zona de Adensamento Preferencial (ZAP) - são as regiões passíveis de adensamento, 

em decorrência de condições favoráveis de infra-estrutura e de topografia.  

- Zona Central (ZC) - são as regiões nas quais é permitido maior adensamento 

demográfico e maior verticalização das edificações, em razão de infra-estrutura e topografia 

favoráveis e da configuração de centro.  

- Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) - são as regiões nas quais há interesse 

público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, ou em 

implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a 

critérios especiais de parcelamento, ocupação e uso do solo, subdivindo-se nas seguintes 

categorias: ZEISs-1, regiões ocupadas desordenadamente por população de baixa renda, nas quais 

existe interesse público em promover programas habitacionais de urbanização e regularização 

fundiária, urbanística e jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes e a sua integração à malha urbana;  ZEISs-2, regiões não edificadas, subutilizadas ou 

não utilizadas, nas quais há interesse público em promover programas habitacionais de produção 

de moradias, ou terrenos urbanizados de interesse social; e ZEISs-3, regiões edificadas em que o 

Executivo tenha implantado conjuntos habitacionais de interesse social.  
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- Zona de Grandes Equipamentos (ZE) - são as regiões ocupadas por grandes 

equipamentos de interesse municipal ou a eles destinadas (BELO HORIZONTE, 1996). 

A classificação dos espaços da cidade limita e/ou determina as possibilidades de 

utilização deles. É importante perceber que os critérios para a classificação de uma área ou região 

em uma zona, são, basicamente, as características físicas naturais, de infra-estrutura e de modo de 

ocupação. A partir dessa classificação, são criados públicos-alvo relacionados a cada zona, que 

deverão “receber” determinadas políticas e intervenções que visam determinado fim. 

Em 2000, como previsto, a Lei do Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo foram revisadas, o que resultou na Lei 8137 de 21 de dezembro de 2000. Para a análise 

que pretendo realizar neste trabalho, torna-se relevante o fato de que a atualização de ambas as 

leis caminha em direção à definição dos instrumentos e formas de intervenção nas ZEISs. Na 

alteração do Plano Diretor, por exemplo, são definidas as diretrizes para implementação de 

programas habitacionais, sendo uma delas a elaboração do PGE e os aspectos que ele deve 

contemplar.  

No que se refere à alteração de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, é ainda 

mais evidente a busca por parâmetros mais rígidos para as políticas e mecanismos de intervenção 

em ZEIS, expressa principalmente em dois pontos. O primeiro é a exigência do PGE para cada 

ZEIS-1 e ZEIS-3, a ser elaborado sob a coordenação do executivo. Nessa lei também são 

especificados os níveis a serem abordados nos PGEs (jurídico-legal, sócio-organizativo e físico-

ambiental). O segundo ponto que merece destaque é a definição dos parâmetros urbanísticos para 

parcelamento, uso e ocupação do solo nas ZEISs, que determinou os critérios a serem seguidos na 

elaboração dos PGEs. 

Numa retomada histórica, é importante lembrar que as primeiras legislações municipais 

que criaram áreas ou zonas de interesse especial datam da década de 1980. O objetivo era 

flexibilizar e criar formas alternativas às leis de parcelamento do solo vigentes para os 

assentamentos “normais” e regulares, com vistas a atender às especificidades de assentamentos 

como vilas e favelas. Em Belo Horizonte, cidade pioneira (ao lado de Recife) na criação de uma 

legislação específica para vilas e favelas, o PROFAVELA, de 1983, representou uma vitória para 

os movimentos que lutavam por moradia e pela reforma urbana, pois reconheceu o direito de 

permanência dos moradores em áreas ocupadas e previu a definição de critérios urbanísticos 

específicos para cada assentamento precário e informal, por intermédio da criação do Setor 
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Especial–4 (SE-4), que definia as áreas de vilas e favelas. Assim, a delimitação das ZEISs, feita 

pelo zoneamento da cidade pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, em 1996, veio 

especificar e delimitar as áreas que poderiam ser urbanizadas, a partir de critérios específicos; 

transformou em ZEIS as áreas que haviam sido classificadas anteriormente como SE-4. 

Se, por um lado, a reivindicação dos movimentos sociais por parâmetros específicos de 

urbanização de vilas e favelas visava ampliar e criar instrumentos para exigir do poder público 

melhores condições nessas áreas, é interessante, por outro, pensar as ZEISs (bem como as SE-4 

da década de 1980) como um mecanismo de controle dos espaços da cidade e de distinção entre 

eles; um mecanismo que identifica e marca os espaços e as populações que os ocupam, definindo 

tipos específicos de políticas para cada um deles. Além disso, a proposta é questionável, pois 

mesmo que a criação da ZEIS preveja a flexibilização dos parâmetros urbanísticos, a revisão da 

Lei 71666/96 em 2000 estabeleceu critérios específicos para o parcelamento, uso e ocupação do 

solo dessas zonas que guardam fortes semelhanças com as normas que vigoram para a cidade 

formal. Em outras palavras, foi utilizada a mesma lógica que rege a organização do espaço da 

cidade “formal”, apenas adaptada para garantir que as populações e os espaços das vilas e favelas 

sejam controlados, geridos e organizados, na tentativa de modificá-los para que se assemelhem 

cada vez mais aos da cidade “normal” ou “formal”. Como afirma Lefebvre,(1999), a práxis 

dominante sempre tenta capturar os espaços diferenciais produzidos, como aqueles dos subúrbios. 

Além da definição e delimitação das zonas, a implementação da política de ZEIS prevê a 

realização e construção, juntamente com as comunidades, dos planos de urbanização, das obras 

previstas nesses planos, e, por fim, da regularização fundiária definitiva, com titulação individual 

(DIAS, 2008). Portanto, a instituição das ZEISs tem por objetivo fazer intervenções de caráter 

global nas vilas e favelas, por meio de um planejamento prévio e com a maior abrangência 

possível.  

Maricato (1997) denominou planejamento modernista esse planejamento que crê no 

discurso universal, neutro e no enfoque holístico, além de ser uma herança positivismo. Escobar 

(2000) acrescenta que uma das principais características do planejamento urbano, desde seu 

início, no século XIX, é a intervenção do Estado. As ações estatais se dão por meio de técnicos e 

funcionários, na tentativa de estabelecer as bases de um planejamento urbano mais abrangente, 

que possibilite a modificação e a reorganização da cidade. Maricato (1997) alerta que nenhuma 

outra forma de planejamento conseguiu se sobrepor a essa. De outro ângulo, Vainer (2000) 
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pondera que um dos modelos que vem ganhando força, diante dos fracassos desse planejamento 

tecnocrático-centralizado-autoritário, é o chamado planejamento estratégico, “inspirado em 

conceitos e técnicas empresariais” (Idem, p.76), uma vez que, de acordo com seus defensores, a 

cidade está exposta às mesmas situações e exigências do mercado, sendo ela mesma (a cidade) 

uma mercadoria.   

Talvez possamos pensar que a visão de planejamento na qual se apóia a Prefeitura de Belo 

Horizonte e a URBEL é uma mescla das investidas do planejamento urbano estratégico com as 

heranças do planejamento modernista. É nessa perspectiva que, a partir de 1997, a Prefeitura de 

Belo Horizonte institui o PGE como instrumento de política pública para as ZEISs, tornando-o 

uma exigência “para aprovação de intervenções financiadas com recursos do OP” (PEREIRA et 

al, s.d, p.3). Isso significa que todas as comunidades situadas em ZEIS só podem reivindicar 

recursos e obras se tiverem um PGE referente à sua vila ou favela. 

Foi preciso uma década (1990) para que se consolidasse, em Belo Horizonte, essa lógica 

das políticas voltadas para vilas e favelas que condiciona as intervenções e reivindicações dos 

locais a um estudo técnico, holístico e que pretende dar conta de todas as necessidades de um 

determinado local, além de garantir que em todas elas sejam seguidos os mesmos critérios para 

levantamento de dados e proposição de intervenções. Assim, a Prefeitura de Belo Horizonte, por 

intermédio do Zoneamento e do PGE, implanta um tipo de intervenção que viabiliza, nas ZEISs, 

a concretização do espaço abstrato/planejado em detrimento do espaço vivido (LEFEBVRE, 

2000). Ao colocar um plano, um planejamento como condição para a realização de melhorias e 

garantia de infra-estrutura básica, o poder público exclui das suas possibilidades de ação o 

atendimento às demandas que surgem, construídas e reconstruídas cotidianamente.  

É importante frisar que esse espaço abstrato não é neutro. No caso de Belo Horizonte, o 

plano que se pretende concretizar baseia-se em uma concepção de cidade voltada para o mercado, 

que privilegia a beleza estética, a sensação de segurança, a circulação de carros, tal como vem 

sendo feito desde a construção da cidade. Para isso, a principal estratégia para legitimar essa 

política e essa lógica é o discurso da participação popular, que se apóia na idéia da possibilidade 

de construção de um consenso (VAINER, 2000), na tentativa de eliminar ou, no mínimo, ocultar 

os conflitos entre as diferentes visões e projetos para a cidade e a sociedade. 
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2.3 O PGE e o Vila Viva – concretizando os mecanismos  

 

O Plano Global Específico - PGE - é o principal instrumento da Prefeitura de Belo 

Horizonte na linha das intervenções estruturais em vilas e favelas. É uma espécie de Plano 

Diretor de cada vila ou favela, que aborda os aspectos jurídico-legal, sócio-organizativo e físico-

ambiental, procurando realizar um diagnóstico integrado, bem como construir uma escala de 

prioridades entre as intervenções levantadas. Seu principal objetivo é elaborar um diagnóstico 

integrado de cada ZEIS, criando “uma base de informações e de referência no contexto de uma 

política de investimentos progressivos, visando a consolidação dos assentamentos e a superação 

das fases de intervenção pontuais e desarticuladas” (PEREIRA et al, s.d, p.3). 

Apesar de ser, desde 1997, condição para a realização de planejamento e intervenções em 

ZEISs, a Prefeitura de Belo Horizonte institui legalmente o PGE em 2000, com a Lei 8137, que 

revisou o zoneamento da cidade. Essa lei determinou os eixos a serem contemplados na 

construção do PGE (jurídico-legal, sócio-organizativo e físico-ambiental) e os dados mínimos 

que devem conter em cada PGE, que são:  

 

levantamento de dado referente à situação jurídico-legal, sócio-organizativo e 
físico-ambiental; diagnóstico integrado da situação sócio-organizativa, jurídico-
legal e físico-ambiental; proposta integrada de intervenção social, física e de 
regularização fundiária; cronograma de implantação das atividades, com 
priorização de intervenções e estimativas de custo; e as diretrizes para 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (BELO HORIZONTE, 2000).  

  

A partir de 1997, quando o PGE se torna obrigatório para as intervenções nas ZEISs, as 

comunidades começam a se mobilizar para conseguir recursos no OP para a elaboração dos PGEs 

de suas vilas ou favelas. A primeira comunidade a obter o PGE foi a da Vila Pedreira Prado 

Lopes, em 1997. De acordo com informação do portal da Prefeitura de Belo Horizonte, a atual 

situação da elaboração de PGEs é a seguinte: 
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Tabela 1: Situação da elaboração dos PGEs em vilas e favelas de Belo Horizonte 

PGE Quantidade Comunidades População 
Beneficiada 

Concluídos 54 77 282.710 habitantes 

Em execução 05 05 31.800 habitantes 

Previstos (conquistados no OP 2009/2010) 07 07 8.829 habitantes 

Total 66 89 323.349 habitantes 
  Fonte: Portal PBH. Acesso em 15/10/2009. 

 

Sobre esse ponto, é importante observar que, mesmo após mais de 10 anos de instituição 

do PGE como condição para a realização de intervenções nas vilas e favelas, há comunidades que 

ainda não têm o PGE concluído, o que implica que nesses locais não haja intervenções 

estruturais, mesmo se existir a necessidade de certas obras. Isso significa que o poder municipal 

criou uma condição para a realização de intervenções, mas transferiu para cada comunidade local 

a obrigação e a responsabilidade de obter recursos para a produção do PGE, um documento 

extenso, técnico e complexo, que, por essas características, exige um tempo grande, contratação 

de técnicos e uma quantia elevada de recursos para ser elaborado. Com a obrigatoriedade do PGE 

para cada vila e favela, a Prefeitura “força” as comunidades a decidirem pela aplicação de 

recursos do OP na elaboração do PGE. Dessa forma, garante que todas as vilas e favelas serão 

estudadas e planejadas a partir dos mesmos critérios e da mesma lógica, sem que isso implique 

em um investimento maior. 

Após a obtenção de recursos do OP para a elaboração do PGE, a URBEL, na maior parte 

dos casos, contrata e fiscaliza uma empresa especializada na realização desse tipo de estudo, ou 

seja, o trabalho é terceirizado. Inicia-se o estudo do local em questão, que será compartimentado 

em três macro-etapas: 1) o levantamento de dados; 2) o diagnóstico; e 3) as propostas e sua 

hierarquização. Em todas as três etapas, os estudos são compostos pelos dados dos três eixos 

(físico-ambiental, sócio-organizativo e jurídico-fundiário), Dessa forma, os dados físico-

ambiental, sócio-organizativo e jurídico-fundiário comporão a etapa do Levantamento, assim 

como as etapas do Diagnóstico e das Propostas. Metodologicamente, os estudos do PGE se 

pautam nas informações e na revisão da base cartográfica da região, de pesquisa qualitativa 

amostral, da contagem de domicílios, da pesquisa cartorária, além de pesquisas de campo.  

No que se refere à participação popular, essa é uma das estratégias utilizada pelos 

sucessivos governos municipais, ao longo dos últimos 15 anos, na implantação de suas políticas. 
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Como destaca Foucault (2008), as técnicas de governo utilizadas a partir do século XVIII, estão 

em estreita relação com as idéias do liberalismo econômico. A partir desse período, a relação 

entre governados e governantes não está mais apoiada na proibição, na negação pela lei; ao 

contrário, o que se busca é uma forma de dizer sim aos desejos dos indivíduos de forma a colocá-

los em relação, para obter o resultado desejado: a regulação e o equilíbrio da população5. No caso 

dos PGEs, a lei 8137/2000 prevê a participação da população local em todas as etapas da 

elaboração, apesar de, por outro lado, permitir a alteração das mesmas, em caso de parecer 

favorável da URBEL e aprovação por decreto; mais do que prever a participação, essa lei define 

os mecanismos e a forma como ela deverá acontecer. De acordo com a URBEL, é 

imprescindível, para a realização dos levantamentos e a elaboração do PGE, a participação de um 

grupo de moradores do local que conheça a realidade e possa desempenhar a função de 

interlocutor e mediador entre a comunidade, a URBEL e a empresa contratada. Para isso, em 

cada vila ou favela é constituído um Grupo de Referência (GR), composto, basicamente, pelas 

lideranças locais, formais e informais. O pressuposto aqui é de que há um grupo mais apto e 

preparado para fornecer e obter informações6. Assim, o governo não precisa dizer não à 

participação, mas deixa que ela aconteça de maneira a garantir a implantação de certos projetos e 

a regulação da população. 

Além da participação da comunidade se restringir a um grupo, outro problema do PGE é 

que a linguagem utilizada privilegia a utilização de termos e conhecimentos técnicos e 

específicos. A descrição das características físicas (solo, topografia, hidrografia etc), por 

exemplo, é extremamente complexa e carregada de termos técnicos. No PGE do Morro das 

Pedras, a descrição da geomorfologia do local é feita da seguinte maneira: 

 

O conjunto geográfico sobre o qual se assenta o Aglomerado Morro das Pedras e 
a Vila Pantanal caracteriza-se como uma grande encosta do espigão sobre o qual 
se desenvolve a Av. Raja Gabaglia, cortada transversalmente por 3 sistemas de 
drenagem natural mais proeminentes, que delineiam alguns vales, conformam 
vertentes, condicionam o escoamento natural de efluentes e acabam 
contingenciando, pelas condições geomorfológicas que estabelecem, a própria 
ocupação do conjunto (para um detalhamento da geomorfologia associada à 

                                                 
5 Uma discussão mais detalhada sobre as técnicas de segurança e as características do biopoder é feita adiante. 
6 As características do processo de elaboração do PGE (como também no processo do OP), no que se refere à 
participação das comunidades estão inseridas em um contexto mais amplo, do início da década de 1990, em que a 
idéia de governança ganha destaque e passa a ser uma exigência de agências internacionais como o BID e o FMI. De 
acordo com Zhouri (2008), o significado de governança que se destaca remete à idéia de gestão, realizada a partir de 
um consenso que abstrai a dimensão das relações de poder presentes nos processos sociais. 
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estrutura fisiográfica, ver o item 3.2. Caracterização Fisiográfica). [...] Conforme 
identificados no mapa mEFE 01/13, tais sistemas foram nomeados aqui como 
Sistemas de Talvegues (CASA DO MOVIMENTO POPULAR, 2001, p. 2-3). 

 

Temos, no trecho acima, um texto complexo, que utiliza diversos termos técnicos e 

específicos da geologia e da geografia, o que impede que aqueles que não dominam tal 

linguagem compreendam o que está descrito ali e interfiram ou questionem o que é produzido no 

final. Como destaca Zhouri (2008) a propósito dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e do 

processo de licenciamento ambiental de hidrelétricas, a linguagem técnica, além de ser um 

obstáculo à compreensão daqueles que não a dominam, é uma limitação simbólica, pois o 

formato técnico desqualifica e deslegitima outros projetos, visões e formas de expressá-los.    

A predominância da linguagem técnica também está relacionada ao fato de o PGE ser um 

documento que tem o formato de um projeto, de um plano, que deve atender a critérios, 

parâmetros e itens estabelecidos no edital para contratação da empresa terceirizada, que deve 

cumpri-los.  

Apesar de o poder municipal apontar o PGE como uma construção da e para a 

comunidade, ele é, em si, o documento que presta contas de um trabalho contratado pela 

Prefeitura. Essa contratação, feita por meio de edital, estabelece critérios que devem ser 

cumpridos e fornece certas informações (como delimitação das ZEISs, área, população, base 

cartográfica, croquis de definição dos territórios, definição referencial para composição dos 

elementos da Contagem de Domicílios, planilhas das intervenções já executadas, síntese dos 

elementos que compõem o Índice de Qualidade de Vida Urbana - IQVU/BH - etc.) a partir das 

quais os levantamentos devem ser feitos. Assim, ao determinar o que deve ser diagnosticado, o 

poder público define um recorte que prioriza determinados aspectos em detrimento de outros e 

inviabiliza a inclusão de outras demandas e outras formas de planejamento7. 

Na mesma direção, a existência de parâmetros para a urbanização das ZEISs impossibilita 

que seja feito um planejamento e intervenções condizentes com as demandas e desejos dos que 

vivem no local. Os parâmetros para urbanização de vilas e favelas, mesmo flexibilizados, tendem 

a transformá-las, de modo que, mais do que se integrarem à cidade formal, elas se assemelhem a 

                                                 
7 Sintetizando as características do PGE, podemos traçar uma comparação com os problemas destacados por 
ZHOURI (2008) na forma dos EIA/RIMAs: ambos são uma mercadoria adquirida pelos interessados em executar os 
projetos; têm linguagem técnica; e são apresentados como registros inquestionáveis da realidade. 
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ela, com base no pressuposto de que esse seja o padrão e o modelo estético para urbanizar uma 

cidade. 

Um dos principais problemas se refere ao grande espaço de tempo entre as fases da 

obtenção de recursos no OP, levantamento, conclusão dos estudos e realização das obras. No 

Aglomerado do Morro das Pedras, por exemplo, o PGE foi concluído em 2004 e as obras foram 

iniciadas em 2008, com previsão de 4 anos de duração. Durante o tempo decorrido entre a 

realização dos estudos e o início das obras, a vida das pessoas continua e as muitas coisas que 

foram identificadas no estudo podem mudar: as famílias podem crescer, os cômodos das casas e 

os domicílios por lote podem aumentar, os lotes podem ser divididos, comércios podem ser 

criados etc. Assim, no momento da realização das obras previstas pelo PGE, há um desencontro 

entre o projeto - baseado na realidade de um momento específico - e a realidade de fato, que é 

transformada e construída diária e cotidianamente.  

Outro problema é a fragmentação dos estudos e das propostas de intervenção, tanto no 

que refere aos eixos (físico-ambiental, sócio-organizativo e jurídico-fundiário) quanto às etapas 

para apresentação dos estudos. Os estudos e a proposição das intervenções são feitos a partir da 

separação dos aspectos. Os dados físicos e urbanísticos de todas as áreas estão agrupados em um 

tópico, assim como os sociais estão em um segundo tópico e os fundiários em outro.  Assim, as 

informações sobre cada vila ou setor são distribuídas ao longo do PGE de acordo com os 

diferentes eixos, não sendo possível, desse modo, uma compreensão efetiva do local; há uma 

fragmentação da realidade, como se os diferentes aspectos não estivessem interrelacionados. É 

ignorado o fato de que a construção daquele espaço é resultado do entrelaçamento e da 

interdependência dos vários aspectos (físico, ambiental, social, econômico, fundiário) e que 

diversas situações podem ser relativas a questões físicas e fundiárias, simultaneamente, ou 

fundiária e social, e assim sucessivamente. 

Além da fragmentação no que se refere aos aspectos, a Lei 8137/2000 prevê que todo o 

trabalho de produção dos PGEs deve ser feito em três macro-etapas - levantamento de dados, 

diagnóstico, e propostas e hierarquização -, nas quais devem constar, obrigatória e 

separadamente, as informações referentes aos três eixos. Desse modo, são produzidos três 

volumes que apresentam a realidade fragmentada em aspectos e têm pouca relação entre si.  

A estrutura fragmentada do PGE, apesar da pretensão de ser um levantamento global, 

revela que, ao final, o que se tem são informações e propostas para três aspectos estabelecidos 
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como mais importantes, que, na realidade, são uma atualização de dados e projetos prévios da 

própria URBEL. Assim, o PGE tem como objetivo principal ser um instrumento para o poder 

municipal efetivar as políticas públicas pensadas pelos urbanistas. Como mencionado, há uma 

busca pela criação de consensos, por meio da participação, com vistas a legitimar a implantação 

de determinada concepção de espaço urbano que atenda às condições impostas pelas agências 

financiadoras (BID, BNDES, Caixa Econômica Federal). O objetivo não é, portanto, fazer com 

que o processo de construção do PGE e o produto final sejam apropriados pelos moradores 

locais, uma vez que a maioria não domina os termos técnicos, a linguagem de projetos, de mapas, 

e, por isso, não têm a possibilidade de intervir nas propostas que determinarão as intervenções no 

local onde moram. 

É interessante perceber que o levantamento de dados é feito com recursos da estatística 

(amostras, médias, comparações entre locais e períodos etc.) e da demografia (população, 

público-alvo etc.), cuja utilização pelos governos, predominantemente a partir do século XVIII, é 

denunciada por Foucault como formas de saberes específicos de uma forma de exercício do poder 

- o biopoder - , que tem como alvo principal a população (a vida da espécie) e exerce o poder por 

meio de técnicas de segurança. As técnicas de segurança têm características importantes na sua 

forma de organizar os espaços da cidade; na forma de tratar os dados, os eventos; na forma de 

normalização dos indivíduos; e na importância e no sentido atribuídos à população.     

 Com relação à organização dos espaços da cidade, elas procuram trabalhar com o que está 

dado, minimizando os aspectos negativos e maximizando os positivos, a fim de fazer com a 

cidade cumpra suas funções: oferecer higiene e arejamento (eliminação dos bolsões de doença e 

lugares apertados e muito adensados); potencializar o comércio interior e exterior (por meio da 

articulação entre as ruas e dessas com as estradas); e organizar a circulação (vigilância do que 

circula de bom e o que circula de ruim, tanto em relação a pessoas como a mercadorias). 

Ao contrário da disciplina, que tenta criar espaços perfeitos para vigilância e tenta 

eliminar tudo o que há de ruim (o crime, a doença, a peste etc.), a segurança faz o controle e a 

gestão das séries de elementos aleatórios. O objetivo é tentar minimizar o que há de negativo e 

maximizar o que há de positivo, por meio de uma estimativa das probabilidades. Assim, 

diferentemente da disciplina, que busca mudar a realidade posta, coagindo, eliminado o que há de 

indesejável, a segurança atua a partir da realidade, do dado, estabelecendo limites (médias, 
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regularidades) aceitáveis e buscando colocar esses dados em relação, para obter os melhores 

resultados possíveis. 

É esse apoio no real, no dado que marca a normalização operada pela segurança. 

Enquanto a disciplina coloca um modelo, construído em função de um resultado e opera no 

sentido de enquadrar as pessoas nesse modelo, separando o normal do anormal, a partir da norma, 

a segurança deduz a norma da normalidade, do comum, da média.   

Desse modo, a relação entre governante e governado não é mais da ordem da obediência; 

procura-se governar as coisas que afetam a população, como conjunto de processos naturais. 

Assim, para administrar a população, suas regularidades e seus efeitos econômicos desenvolveu-

se uma ciência do governo, a estatística, entendida como cálculo e reflexão.  

Sintetizando e marcando a diferença entre as técnicas do poder disciplinar e do poder 

regulador, no biopoder 

 

não se trata [...] em absoluto, de considerar o indivíduo no nível do detalhe, mas, 
pelo contrário, mediante mecanismos globais de equilíbrio, de regularidade; em 
resumo, de levar em conta a vida, os processos biológicos do homem-espécie e 
de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma regulamentação 
(FOUCAULT, 1999, p.294). 

 

Porém, Foucault adverte que a maior utilização da tecnologia de poder dos controles 

reguladores, a partir do século XVIII, não significa o abandono da tecnologia disciplinar. Apesar 

da predominância das técnicas reguladoras, a utilização e a aplicação concomitante desses dois 

controles - disciplinar e regulador - implica numa maior eficiência na normalização dos 

indivíduos, uma vez que não deixa escapar nada, nem no detalhe nem no geral, pois irão “investir 

sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o 

espaço da existência” (FOUCAULT, 1988, p.156)  

No caso analisado nesta pesquisa, a harmonia entre as tecnologias de poder disciplinar e 

regulador fica evidente nos mapas que compõem o PGE. Há mapas “temáticos”, nos quais os 

dados são “espacializados”, como, por exemplo, mapas sobre a densidade por quadra, tempo de 

ocupação, impactos das intervenções, das propostas de intervenção. Nos mapas está prevista a 

localização de tudo (casas, conjuntos habitacionais, parques, equipamentos públicos, vias, redes 

de água e esgoto etc.). Ou seja, há uma gestão das séries e das probabilidades da população, ao 
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mesmo tempo em que são garantidos padrões para preservar o corpo como máquina (ele deve ser 

útil e dócil).  

Todo o processo de obtenção de recursos no OP para elaboração do PGE e sua conclusão 

é entendido pela Prefeitura como uma conquista das comunidades, como se a conclusão do PGE 

fosse um fim em si mesmo. Todavia, tal conclusão não implica, necessariamente, na realização 

das obras e intervenções previstas. Assim, a origem do Programa Vila Viva está diretamente 

relacionada ao PGE de cada vila ou favela, pois, em cada uma delas, o Programa é, na realidade, 

a execução das intervenções previstas pelo PGE. (PEREIRA et al, s.d, p.3). 

O Programa Vila Viva - Intervenção Estrutural em Assentamentos Precários, elaborado 

pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por intermédio da URBEL, é vinculado à Política 

Municipal de Habitação e consiste em um conjunto de ações integradas, direcionadas à 

urbanização, desenvolvimento social e regularização fundiária em vila e favelas (ZEIS) de Belo 

Horizonte, além de procurar integrar outras políticas públicas para essa parcela da população.  

Segundo documentos da URBEL, o Vila Viva se justifica pelo fato de existir em Belo 

Horizonte um déficit habitacional e “áreas extremamente adensadas, desordenadas e 

desestruturadas” (PEREIRA et al, s.d, p.3). Para modificar esse quadro, reduzindo o défict 

habitacional, recuperando e melhorando as moradias já existentes e melhorando as condições de 

vida da população, o programa pretende realizar a implantação e melhoria do sistema viário, 

obras de saneamento básico, consolidação geotécnica, melhorias habitacionais, remoções, 

reassentamentos, regularização fundiária e promoção do desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades (PEREIRA et al, s.d, p.3). Assim, seguindo o modelo e a concepção da política 

urbana adotada em Belo Horizonte, o Vila Viva prevê intervenções do tipo estruturais. 

O Vila Viva é dividido em três fases, a primeira é a de planejamento, que nada mais é que a 

elaboração do próprio PGE. A segunda fase refere-se à execução das intervenções, ou seja, é a 

fase de implementação do PGE, que é subdividida em quatro partes: 1) elaboração de projetos 

executivos básicos (detalhamento dos elementos necessários para a execução de uma intervenção 

ou conjunto de intervenções), 2) execução das obras apontadas no PGE e consolidadas no projeto 

executivo, 3) execução das ações de acompanhamento social e desenvolvimento comunitário 

(ações de educação ambiental, capacitação de lideranças e acompanhamento social das obras 

físicas e da regularização fundiária), e 4) regularização fundiária. A terceira e última etapa do 
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Vila Viva é a do monitoramento, que visa que os moradores se apropriem das obras e novos 

espaços.  

 

FOTO 1: Obras de alargamento de via e de construção de conjunto 
habitacional no Aglomerado do Morro das Pedras. 

 

 
        Fonte: arquivo pessoal 

  

A proposição do Vila Viva pela Prefeitura visava captar verbas para a realização das 

intervenções previstas, uma vez que um dos critérios das agências financiadoras e do Governo 

Federal para aplicação e liberação de recursos é a existência de projeto e/ou programa que 

demonstre a capacidade do requerente de gerir e aplicar adequadamente tais recursos. Por isso, o 

programa é financiado pelo BID, BNDES, Governo Federal, verbas do PAC (por intermédio da 

Caixa Econômica Federal), além de recursos da Prefeitura de Belo Horizonte, sobretudo por 

intermédio do OP.  

Como é possível perceber, os financiadores do Programa são agências financiadoras, 

órgãos e programas voltados para o fomento do desenvolvimento econômico e social. Desse 

modo, pode-se aferir que, para além dos possíveis benefícios para a população de vilas e favelas, 

temos a dimensão dos benefícios e objetivos para a cidade como um todo. A melhoria das 
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condições das vilas e favelas pela revitalização estética contribui para que a cidade de Belo 

Horizonte atraia mais capital. Essa lógica se enquadra na concepção – bastante divulgada e 

defendida por muitos planejadores urbanistas - de cidade como mercadorias a ser vendida e, 

como tal, deve ter atributos considerados importantes pelo “mercado de cidades”, sendo um deles 

a segurança (VAINER, 2000) - ou a sensação de segurança -; o que está diretamente relacionados 

à aparência, à estética das favelas. 

De modo geral, essas agências têm linhas de financiamento destinadas a projetos e 

programas para áreas sociais específicas (habitação, saneamento, transporte, urbanização, 

desenvolvimento etc.), o que implica em uma série de metas e quesitos que devem ser atendidos e 

cumpridos para a concessão e manutenção de recursos. O PAC, por exemplo, é um Programa que 

tem metas específicas, com medidas também específicas para alcançá-las. Uma das metas é 

estimular o crédito e o financiamento, para a qual há seis tipos de medidas, sendo uma delas a 

“Concessão pela União de crédito à Caixa Econômica Federal (CEF) para aplicação em 

saneamento e habitação”8. Nela se enquadram os investimentos feitos na implantação do Vila 

Viva em algumas vilas e favelas, inclusive o Morro das Pedras. 

Além dos critérios e metas, esses órgãos financiadores operam numa lógica que privilegia 

os resultados, sobretudo quantitativos. Para prestar contas dos resultados de seus investimentos, 

lançam, periodicamente, boletins e relatórios com o número de beneficiados pelos recursos, o 

valor dos recursos destinados a cada área, os valores por regiões. Esses dados aparecem nos 

Balanços do PAC, nas publicações (Boletins Informativos, Documentos Institucionais) do BID, 

nos Boletins de Desempenho e nas Estatísticas Operacionais do BNDES.   

 A necessidade de resultados para realização de marketing e publicidade faz com que 

essas agências estipulem prazos para a conclusão das ações que apoiam, o que também é uma 

maneira de limitar as ações e induzir ao cumprimento das metas, mesmo que isso comprometa a 

qualidade. Todas essas condições implicam em pouca possibilidade de modificação e alteração 

dos projetos e dos prazos, que muitas vezes precisariam ser feitas devido às contingências, falhas 

nos projetos, modificação dos dados levantados etc. Assim, as chances da comunidade interferir 

para modificar, ou ao menos ajustar/adaptar, os projetos e planos (que já eram pequenas devido à 

restrição da participação e à linguagem técnica) ficam ainda mais reduzidas.  

                                                 
8 Informações obtidas no portal eletrônico do Governo Federal, endereço http://www.brasil.gov.br/pac. Acesso em 
18/10/2009. 
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Outra forma de obtenção de recursos para implantação do Vila Viva são as verbas 

originadas no OP, no qual algumas comunidades têm buscado garantir a utilização de recursos 

destinados à moradia e saneamento para realização de parte das intervenções previstas, como é o 

caso do Aglomerado da Serra. Porém, além dos recursos do OP serem, na maioria das vezes, 

escassos para a realização de todas as intervenções planejadas, as demandas e necessidades de 

cada regional são diversas e numerosas, o que faz com que a obtenção de um recurso do OP para 

um determinado fim dependa, muitas vezes, de acordos, negociações políticas e da presença de 

um representante da comunidade que conheça e domine a linguagem e a lógica das negociações 

no OP. 

As intervenções em vilas e favelas de Belo Horizonte, no âmbito do Vila Viva, se 

iniciaram em 2004, no Aglomerado da Serra, região centro-sul - região mais nobre da cidade. De 

acordo com informações do portal eletrônico da PBH9, estão em curso intervenções nos 

aglomerados da Serra e Morro das Pedras, e nas  vilas Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes 

e Taquaril. Os critérios utilizados pela URBEL para a escolha das vilas e favelas que receberam 

as obras do Vila Viva não são claros. Ao contrário do que se poderia supor, os primeiros locais a 

receberem o Vila Viva são aquelas favelas que possuem, em comparação com outras, uma 

melhor situação com relação aos equipamentos sociais (saneamento, creches, escolas, postos de 

saúde etc), como é o caso do Aglomerado da Serra e do Morro das Pedras. Movimentos sociais, 

como as Brigadas Populares, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), 

CONLUTAS, FAMOB, entre outros, denunciam que os critérios para a escolha das vilas e 

favelas são definidos pelo interesse do capital imobiliário, que tem como preferência as regiões 

mais próximas do centro da cidade. Assim, o objetivo seria melhorar determinadas áreas da 

cidade, modificando a paisagem da favela, os padrões urbanísticos e, principalmente, o sistema 

viário para atender demandas da cidade formal, que pouco mudariam a vida das pessoas das vilas.  

Das seis áreas onde estão sendo realizadas obras do Vila Viva, em três serão abertas 

grandes vias para viabilizar o trânsito de regiões nobres e importantes da cidade. No Aglomerado 

da Serra foi aberta a Avenida do Cardoso, que corta o Aglomerado, ligando a Avenida Mém de 

Sá, em Santa Efigênia, à Rua Caraça, no Bairro Serra; na Vila São José estão sendo realizadas 

obras de prolongamento das avenidas Pedro II, Tancredo Neves e Avenida João XXIII, o que irá 

propiciar novas opções de trânsito às regiões Noroeste, Pampulha e Venda Nova; no Morro das 

                                                 
9 Endereço www.pbh.gov.br. Acessado em 01/11/2009. 
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Pedras será aberta uma avenida que cortará o aglomerado no sentido leste-oeste, ligando as 

avenidas Barão Homem de Melo e Raja Gabaglia, que será importante por causa do aumento do 

trânsito que ocorrerá com a transferência da rodoviária para essa região. Todas as vias que serão 

abertas ou alargadas farão a ligação de vias importantes para a cidade, que beneficiarão, 

sobretudo, os moradores da cidade formal, que utilizam o carro como meio de transporte, muito 

mais do que os moradores de favelas. 

No manifesto Programa Vila-Viva Ou Vila-Morta?, assinado por diversos movimentos 

sociais e entidades10, são feitas, também, denúncias relativas aos riscos da quebra dos laços 

sociais; aos critérios que fazem as indenizações das famílias removidas serem muito baixas; à 

especulação imobiliária que poderá ocorrer, uma vez que as vilas e favelas que estão sendo 

afetadas estão em áreas de interesse para o capital imobiliário; ao aumento do custo de vida no 

local; e ao aumento das taxas e contas a serem pagas nos conjuntos habitacionais (água, luz, taxa 

de condomínio). Os movimentos sociais que assinam esse documento afirmam que todos esses 

problemas expulsarão os moradores das favelas, causando o desadensamento dessas áreas 

(provável objetivo do poder público municipal), não importando se isso significaria a criação de 

outras ocupações clandestinas, desde que fossem distantes das áreas nobres e próximas ao centro 

da cidade.  

Tendo em vista que o Vila Viva é o maior programa de urbanização em curso no país, há 

um debate acerca de sua concepção, seus reais objetivos, suas falhas, bem como as conseqüências 

previstas e não previstas. Em 15 de maio de 2009 foi realizada uma reunião na Comissão de 

Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que contou com a presença de 

moradores de vilas afetadas pelo Vila Viva, Defensores Públicos, representantes da Igreja 

Católica e de Movimentos Sociais para discutir o Programa. De acordo com as notas 

taquigráficas da reunião, os principais pontos abordados foram os critérios para indenização das 

                                                 
10 Os movimentos que assinam esse manifesto são: Associação Comunitária dos Moradores do Novo Lajedo; 
Associação e Núcleo de Moradia da Vila Santa Rita e Adjacências; Associação Mineira da Providência; Brigadas 
Populares; Coordenação Nacional de Lutas; Conselho Comunitário Assistencial e Social da Vila Marçola; Escola de 
Samba Cidade Jardim; Federação das Associações de Moradores de Belo Horizonte (FAMOB); Graal BH; Grupo de 
Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; Hip Hop Gerais; Grupo de Teatro do Oprimido Levante; 
Movimento Nacional de Luta Pela Moradia (MNLM); Movimento Nacional de População de Rua (MNPR); 
Movimento dos Sem Universidade (MSU); Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD); Núcleo Geração 
Trabalho e Renda; Núcleo de Sem Casa do Conjunto Santa Maria e Adjacências; Ocupação Camilo Torres; 
Ocupação Navantino Alves; Rede Popular Solidária (RPS); Sistema Caracol de Rádio; e TV Comunitária. Podemos 
perceber que há uma diversidade muito grande de movimentos, com agendas distintas. Mas podemos perceber que 
há uma predominância das associações comunitárias de bairros e regiões.  
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famílias removidas, as implicações para os moradores das favelas e os objetivos que movem o 

poder público na implantação desse programa. Alguns moradores questionaram apenas a forma 

de indenização, sem questionar o Programa; outros, convergindo com a posição da defensoria e 

da Igreja Católica, denunciaram a existência de interesses do capital imobiliário e o objetivo de 

erradicar as favelas e o modo de vida de seus moradores. Um morador da Vila São José, onde 

todas as famílias serão removidas para prédios no local ou receberão indenizações, afirma que o 

maior problema são as indenizações: 

 

As indenizações não são justas. [...] Tirar as pessoas de suas casas é fácil, mas 
pagar é difícil. A minha revolta é com as indenizações. Simplesmente pagam o 
valor que querem, não o que o morador tem direito (Morador da Vila São José)11 

 

Divergindo dessa posição, um Padre da Igreja Católica, questiona: 

 

Você não pode, porque quer sair da sua favela, pedir uma audiência pública no 
Estado de Minas Gerais para que todas as favelas sejam eliminadas com grandes 
indenizações. Isso não pode ser. Você luta pelo seu problema. Junte-se com 
pessoas que têm o mesmo problema que você, forme a associação dos que não 
gostam de favelas e querem sair de lá. Então faça uma luta para grandes 
indenizações, apoiando o Programa do Vila Viva. A segunda alternativa: você 
gosta da favela, é favelado com muita honra, sente-se realizado na favela, 
gostaria que a sua favela melhorasse sem sair dela (Padre da Igreja Católica, 
envolvido com as lutas faveladas há 40 anos)12 

 

Já o representante da Rede Favela questiona e denuncia o Programa Vila Viva: 

 

Minha presença aqui hoje é para mostrar a indignação do nosso coletivo, dos 
nossos irmãos com essa política do Programa Vila viva, que, na teoria, pode ser 
muito bonita, mas que, na prática e por onde temos andado, tem mostrado que é 
um fiasco (Representante da Rede Favela)13 

 
 

Os debates não se restringem a eventos e reuniões públicas; há Inquéritos Civis no 

Ministério Público Estadual referentes à implantação do Programa em várias vilas e aglomerados, 

como o Aglomerado do Morro das Pedras, Aglomerado da Serra e Vila São José. Há, também, a 

                                                 
11 Fala retirada das Notas taquigráficas da 10° Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 3° 
Sessão Legislativa Ordinária da 16° Legislatura, realizada em 19 de maio de 2009. 
12 Idem. 
13 Idem. 
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atuação da Defensoria Pública, que entregou, em 04 de maio de 2009, relatório de encerramento 

do Procedimento Administrativo de Instrução n° 01/09 PBH-Programa Vila Viva no Morro das 

Pedras, no qual aponta as irregularidades e ilegalidades cometidas pela PBH, constatadas ao 

longo das investigações, bem como as conseqüências para os moradores.     

Há, na internet, blogs de discussão sobre questões urbanas em que o Programa Vila Viva 

figura como um dos assuntos recorrentes, sendo tanto criticado quanto apoiado. Em um deles, 

acadêmicos, técnicos da área de planejamento urbano, moradores de favelas, integrantes de 

movimentos sociais e estudantes participam das discussões, debatem pontos de vista, trocam 

informações e postam reportagens sobre assuntos relacionados ao tema.14  

Também estão na internet os boletins e informativos da Prefeitura de Belo Horizonte e do 

Governo Federal (por intermédio da Caixa Econômica Federal e do PAC) e as notícias de jornais 

sobre o Programa Vila Viva. É interessante como essas fontes de informação apresentam as 

notícias do Programa de maneira a exaltá-lo, destacando seus benefícios e o pioneirismo da PBH, 

recomendando-o como modelo para as intervenções em favelas de todo o país.15 O próprio 

projeto é uma ferramenta de marketing, o que, para Arantes (2000), é a lógica dos grandes 

projetos urbanísticos, desde a década de 1960: ser, antes de tudo, um empreendimento de 

comunicação, ancorado no culturalismo de mercado, que transforma a cultura em imagem, 

fazendo desta última a principal estratégia de mercado (ARANTES, 2000).  

Além da estratégia de promoção de uma imagem positiva, o poder público ressalta que o 

Vila Viva é um programa que vai atender demandas históricas, resolver problemas graves, 

oferecendo, assim, dignidade aos moradores das vilas e favelas contempladas por ele. Os 

problemas decorrentes das intervenções, os questionamentos e as insatisfações dos moradores 

são, assim, ocultados e deslegitimados por um discurso que evoca, como se fosse consenso, 

termos como revitalização da favela, dignidade humana, qualidade de vida, tornando descabido o 

questionamento das ações que os proverão. 

Sendo o Vila Viva um programa para implementação das propostas dos PGEs (obrigatório 

para todas as vilas e favelas), esses dois elementos parecem compor um mecanismo que constrói 

uma idéia da necessidade de se planejar a cidade dentro de uma concepção de planejamento e de 

                                                 
14 http://escritoriointegracao.blogspot.com. Acesso em 01/1/2009 
15 Diversos administradores públicos do Brasil e de países da África e da Europa visitaram obras do Vila Viva. Entre 
essas visitas podemos destacar a do governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que conheceu as 
intervenções no Aglomerado da Serra, no intuito de encontrar soluções para s favelas cariocas. 
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urbanismo calcada no conhecimento técnico-científico, independente das discussões políticas e 

sociais que perpassam os problemas urbanos. A legitimidade e força desse tipo de urbanismo se 

encontram, portanto, no discurso técnico e na idéia de sua necessidade, construída pela exaltação 

da imagem da favela como local carente, problemático, enfim, necessitado.  

Com essa afirmação, não pretendo dizer que não há problemas e ausência de 

investimentos do poder público nas vilas e favelas, pois isso seria romantizar a pobreza e as 

dificuldades vividas cotidianamente pelos moradores desses locais. Todavia, a utilização que o 

poder público faz desse fato ao construir tal imagem da favela legitima e justifica um urbanismo 

que disciplina, normatiza e regulamenta as cidades (PECHMAN, 2002) e as pessoas que nela 

vivem. E essa lógica se aplica, sobretudo, às vilas e favelas.  
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CAPÍTULO 3 

QUANDO O PLANO CHEGA AO LOCAL:  

A IMPLEMENTAÇÃO DO VILA VIVA NO MORRO DAS PEDRAS 

 

3.1 Apresentando o Morro das Pedras: sua história, seu PGE e o Vila Viva  

 

De acordo com o zoneamento da cidade de Belo Horizonte, o Aglomerado Morro das 

Pedras é uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) constituída por 8 vilas (Antena, Santa 

Sofia, São Jorge I, São Jorge II, São Jorge III, Leonina, Chácaras Leonina e Pantanal), 

totalizando uma área de 77,5 hectares, onde moram cerca de 23.270 pessoas. Está situado na 

região oeste de Belo Horizonte, a 6 quilômetros do centro da cidade, e a Prefeitura é proprietária 

de grande parte de sua área. O Morro das Pedras é vizinho dos bairros Jardim América, Estoril, 

Buritis, Gutierrez, Nova Granada, Grajaú, Luxemburgo, Conjunto Santa Maria e São Bento, 

sendo importante destacar que todos esses bairros, com exceção do Conjunto Santa Maria, são de 

classe média e média-alta. As principais vias de acesso ao aglomerado são as avenidas Barão 

Homem de Melo e Raja Gabaglia (figuras 2 e 3). 

Segundo dados oficiais, a ocupação do Aglomerado iniciou-se por volta da década de 

1920, quando os moradores foram expulsos da Barroca (uma das primeiras favelas de Belo 

Horizonte) para a implantação dos bairros Santo Agostinho e Barro Preto. Como ocorreu com 

várias favelas de Belo Horizonte, o processo de formação do Morro das Pedras teve início com a 

remoção e extinção de uma favela na região do centro, dentro dos limites da Avenida do 

Contorno, que culminou na ocupação de uma nova área (mais distante do centro e sem infra-

estrutura), o que expressava a lógica vigente na época de retirar o “problema” da favela da área 

central, não importando o destino das famílias removidas. 

Além de famílias oriundas de favelas removidas e de diversas regiões de Belo Horizonte, 

muitas outras vieram do interior do estado e de outras regiões do país. Muitos moradores relatam 

que seus pais vieram para Belo Horizonte em busca de emprego e acabaram se estabelecendo no 

Morro das Pedras, uma vez que os terrenos e o aluguel na capital eram caros (CASA DO 

MOVIMENTO POPULAR, 2001). 
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Figura 2: Mapa de Belo Horizonte com a localização 

do Morro das Pedras e do Centro 

         
 
 
     
                                                                                                                          
                                                                                                                         

 
                                                                                                                          
 
                                                                                                                          
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                          
 

                                                                                                                          
 
 

 

                                     
        

 

 

  

Figura 3: Mapa dos limites do Morro das 
Pedras e seu entorno 
 

Legenda 

● Centro de Belo Horizonte 
● Morro das Pedras  

Legenda 

■ Zona Especial de 
   Interesse Social - 1 
■ Zona Especial de 
   Interesse Social - 3 
■ Zona de Adensamento 
   Preferencial 
■ Zona de Preservação 
   Ambiental 

Fonte:http://mapa-brasil.com 
Acesso em 25/11/2009 

Fonte: http://www.pbh.gov.br/mapas/leiuso/8137/pbh_folha46.pdf. 
Acesso em: 20/11/2009. 
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Dentre os principais problemas que os moradores enfrentavam foram mencionados a falta 

luz, de água (que os obrigava a buscar água em locais distantes, em latas transportadas na cabeça) 

e de transporte, pois não havia ônibus que atendesse a região e o deslocamento para o trabalho 

era, de modo geral, feito a pé. Tais deficiências começaram a ser solucionadas em meados da 

década de 1980, atingindo, cerca de 10 anos depois, grande parte das famílias residentes na 

região. 

As ações do poder público municipal no local são, de 1936 a 1970, caracterizadas por 

políticas que demarcavam a área como sendo para pobres, ou seja, território de exclusão 

(BRASIL, 1995 apud CASA DO MOVIMENTO POPULAR, 2001). Em 1936, pelo decreto 

0027/1936, a Prefeitura destinou, pela primeira vez, terrenos do local para operários, pobres e 

equiparados, na mesma época em que foi implantado o Sanatório Morro das Pedras. Na década 

de 1940, a Prefeitura destinou uma área (onde é hoje a Vila São Jorge III) para deposito de lixo 

doméstico, comercial e hospitalar de toda a cidade. Na década de 1950, foi construído, próximo 

ao Morro das Pedras, o Conjunto Habitacional Santa Maria, para receber as famílias pobres 

removidas do Bairro Santa Lúcia (que se expandia para atender à classe média-alta). 

Já na década de 1970, com a expansão urbana que crescia desde 1950, a região passa por 

profundas mudanças: a construção das avenidas Raja Gabaglia, Barão Home de Melo e Silva 

Lobo, e do primeiro shopping da cidade, o BH Shopping. Essas obras modificaram o perfil da 

região, que antes era destinada aos pobres, desencadeando um processo de valorização dos 

terrenos e, conseqüentemente, a especulação imobiliária. Nesse contexto, ocorreu a expulsão de 

muitas famílias pobres da região, que, apesar da resistência, receberam baixas indenizações e não 

contaram com o apoio do poder público, conivente com tal processo de elitização da região.  

Com exceção da titulação de terrenos de algumas vilas da região, no final da década de 

1980, a insegurança quanto à permanência no local de moradia é uma constante para os 

moradores do Aglomerado do Morro das Pedras.  

Os depoimentos dos atuais moradores revelam que o principal problema no Aglomerado é 

o crescimento da violência associada ao tráfico de drogas. Além disso, relatam a necessidade de 

obras de urbanização e infra-estrutura (saneamento, coleta de lixo etc.), postos de saúde e escolas 

de qualidade na região É o que relata uma moradora: 

 
Tem outras coisas que precisam de um pouquinho de atenção, por exemplo, 
questão de saúde, a gente precisa mesmo, o Posto Médico daqui é muito 
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deficiente; escola, agente precisa de melhoria [...], assim, tem que cuidar dessa 
parte. Não adianta só dar moradia pro povo se não dá saúde e educação. 
(Moradora do Morro das Pedras há 23 anos, removida devido a danos causados 
por obra à sua casa) 

 

No ano 2000, foi iniciada a elaboração do PGE do Morro das Pedras, que foi concluído 

em 2004. Nesse documento, um dos pontos destacados refere-se ao sistema viário que, segundo o 

PGE, é composto por vias com características específicas - para circulação local -, em 

consonância com as características do local. Associada a essa questão, é discutido o contraste e a 

falta de integração entre o Aglomerado e a cidade formal, principalmente com seu entorno 

imediato. Nesse ponto, a abordagem do PGE procura equacionar a necessidade de melhorias com 

o respeito aos traços e características construídos pela comunidade ao longo dos anos. Todavia, 

as relações entre os moradores - tanto pessoais como sociais e políticas - e a identidade da 

comunidade são tratadas como práticas calcadas em determinadas características negativas, 

indesejadas, como o clientelismo, a troca de favores, a divisão de associações de moradores, as 

relações familiares e de vizinhança. O trecho a seguir demonstra essa perspectiva: 

 

[...] [o Morro das Pedras] não apresenta uma identidade de aglomerado. 
Funciona antes como um conjunto desarticulado no que diz respeito a sua 
estrutura urbana e a suas dinâmicas de gestão. [...] A desarticulação interna do 
Aglomerado se expressa tanto na rede viária, que não constitui um sistema 
exatamente, quanto nas características da ocupação (CASA DO MOVIMENTO 
POPULAR, 2003, p. 58). 

 

Apesar de reconhecer a especificidade do processo de formação do Aglomerado, o texto 

do PGE trata o resultado desse processo como algo a ser superado, indicando que isso seria 

possível com investimentos em infra-estrutura e com o fomento de práticas sociais e coletivas 

distintas daquelas praticadas pelos moradores até então. A concepção que perpassa a elaboração 

do PGE vê as práticas e os hábitos da comunidade como resultado da ausência de políticas e de 

certos elementos. Isso não quer dizer que o poder público não alijou essa parcela da população 

dos benefícios trazidos pelo processo de urbanização. Porém, a ausência e a deficiência de ações 

do poder municipal não significaram uma inércia dos moradores; ao contrário, além de 

reivindicar direitos, eles construíram estratégias que são, na realidade, fruto da interação de suas 

relações locais, projetos e visões de mundo com a situação de carências imposta pela negligência 

do poder público. 
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Outra incongruência entre o que é apresentado no PGE e o que é vivido pelos moradores 

está no fato de a comunidade não se reconhecer nas divisões em vilas apresentada na 

documentação da URBEL e com a qual a empresa responsável por elaborar o PGE trabalhou. 

Esse é um problema recorrente ao longo do PGE, como mostram as passagens a seguir. 

 

As declividades dos terrenos predominam abaixo de 30%. Os pontos mais 
críticos ocorrem na divisa com vilas São Jorge II e III, com declividades maiores 
que 30% e que pelos limites formais integram a área da Vila São Jorge III mas 
informalmente apresentam-se também incorporados à Vila Antena (CASA DO 
MOVIMENTO POPULAR, 2003, p. 131). 

 

 

E ainda: 

 

Como todo conjunto de vilas o Morro das Pedras apresenta especificidades 
sociais para cada uma delas [as vilas], ligada a sua história, sua formação social, 
origens de seus moradores e a inserção de cada vila no Aglomerado, até mesmo 
com divergências quanto aos limites geopolíticos entre as vilas. Limites em que 
no Morro das Pedras será necessário redefinir junto aos atores sociais envolvidos 
(CASA DO MOVIMENTO POPULAR, 2003, p. 131). 

 

 

Como solução para a incompatibilidade dos limites do Aglomerado definidos pelos 

levantamentos da URBEL e aqueles apontados pelos moradores, é sugerido no PGE a redefinição 

dos limites internos e externos do Aglomerado, observando os relatos dos moradores ao longo da 

elaboração do PGE. Mesmo com essa proposta, o problema da diferença entre o que está nos 

planos e o que é vivido na experiência cotidiana revela o conflito entre o espaço abstrato dos 

mapas e projetos, e o espaço vivido (LEFEBVRE, 2000). A utilização das referências de mapas e 

planos para nortear o levantamento de dados revela uma intenção de conformar o que é vivido e 

transformado ao que foi planejado. No mesmo sentido, a redefinição dos limites, mesmo 

observando o que é vivido, para constar em mapas e construir instrumentos de planejamento é 

uma forma de não deixar nada escapar ao planejamento. Tem-se, assim, um movimento duplo de 

uma mesma lógica: por um lado, tenta-se concretizar o que está nos mapas e planos, ao mesmo 

tempo em que, por outro lado, procura-se transformar em mapas e planos aquilo que é vivido.     
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Figura 4: Planta dos limites entre as vilas do Morro das Pedras 

     Fonte: PGE Morro das Pedras – Etapa Levantamento de Dados. 

 

Além de existir uma perspectiva que norteia a produção do PGE, há uma desarticulação 

entre as fases de diagnóstico e de propostas. O caso do Morro das Pedras é ainda mais peculiar, 

pois a etapa das propostas foi elabora pela URBEL em conjunto com outra empresa e não pela 

empresa que conduziu o processo de levantamento de dados e elaboração do diagnóstico. A 

justificativa da URBEL para isso foi de que as propostas apresentadas pela primeira empresa 

eram inconsistentes e inadequadas, podendo ter resultados irreversíveis para o Aglomerado. 

Assim,  

 

Diante da recusa daquela empresa em rever sua posição, julgamos [a URBEL] 
contraditório sustentar a proposta anterior frente às premissas adotadas, que 
preconiza, corretamente, assegurar ao usuário do Plano maior poder de 
apropriação e de gestão sobre tais equipamentos (URBEL e ORBIS, 2004, 
p.3). 
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A leitura dos três volumes do PGE do Aglomerado do Morro das Pedras revela uma 

desarticulação entre eles, sobretudo dos dois primeiros (levantamento de dados e diagnóstico) em 

relação ao terceiro. A elaboração, pela URBEL, da etapa das propostas, além de culminar numa 

desarticulação do trabalho que vinha sendo desenvolvido, sinaliza o desejo de impor um plano 

(ou ao menos um projeto) de intervenções na área já existente. Esse episódio ilustra como a 

grande quantidade de recursos públicos despendidos na elaboração de um documento como o 

PGE acaba tendo como produto um documento que atende a uma forma pré-estabelecida (três 

etapas e três aspectos) que o fragmenta, além de parecer que a URBEL já possuía planos para as 

intervenções no local. Indo mais além, essas questões conduzem a uma reflexão sobre os 

objetivos do PGE, pois o caso do Morro das Pedras reforça, como já discutido em sessão anterior, 

a idéia de que esse instrumento tem como função legitimar a pretensão e os projetos do poder 

público para vilas e favelas, e não construir um projeto com e para a comunidade.  

Comprovando o problema da fragmentação, as propostas são apresentadas por eixos. No 

que tange ao aspecto físico-ambiental/urbanístico, são elas: a Reestruturação do Sistema de 

Referências (recuperação e construção de ruas e praças para potencializar a convivência e as 

relações sociais no local); Reestruturação do Sistema Ambiental (recuperação dos cursos d’água 

e fundos de vale, instalação de seis parques e implantação de sistema de saneamento); 

Reestruturação do Zoneamento (redefinição da ZEIS, criação de ZPAMs e definição dos tipos de 

uso por área); e Reestruturação do Sistema Viário (abertura e alargamento de vias de acordo com 

a definição de hierarquia funcional e dos fluxos). Para as questões sociais, foi apresentado o 

Plano de Ação Social, dividido em quatro linhas, a saber: acompanhamento social das obras de 

urbanização, dos reassentamentos e das ações de regularização fundiária; organização e 

desenvolvimento comunitário; desenvolvimento e potencialização de ações e programas de 

inclusão social; ações ambientais ligadas à conservação das áreas verdes. Já para o aspecto 

jurídico foram propostas ações jurídicas que consistem na alteração de zoneamento, 

desapropriações, desafetações de áreas públicas e o Convênio entre o Município de Belo 

Horizonte, a Cemig e as Associações Comunitárias do Aglomerado; e a regularização fundiária, 

aquelas relativas à propriedade da terra: ações de usucapião, o parcelamento e/ou reparcelamento, 

titulação de áreas públicas e titulação dos conjuntos habitacionais a serem implantados (URBEL 

e ORBIS, 2004). 
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No que se refere à hierarquização das propostas, é perceptível que o objetivo central são 

as intervenções relativas à questão físico-ambiental, as quais abarcam os aspectos urbanísticos, 

estéticos e de infra-estrutura. As questões jurídicas, por sua vez, figuram como uma ação 

conseqüente e associada ao processo de urbanização e “ordenamento” do espaço. Já as questões 

sociais aparecem, por um lado, como demandas secundárias em relação àquelas relativas à 

urbanização, e, por outro, como se pudessem ser solucionadas a partir da mudança do espaço 

físico. A ênfase dada ao aspecto físico e a maneira como os outros aspectos são a ele associados 

demonstram a crença e o desejo de que a criação de um novo espaço possa gerar uma nova ordem 

social que seja reflexo desse novo espaço (REBOUÇAS, 2000).  

No ano de 2007, a Prefeitura obteve do Governo Federal, por intermédio do PAC, 

recursos da ordem de R$119 milhões para realizar, no âmbito do Programa Vila Viva, todas as 

intervenções previstas no PGE do Aglomerado do Morro das Pedras. Os trabalhos sociais e de 

engenharia foram iniciados em fevereiro de 2008 e a previsão para a conclusão das obras é 2011. 

Para as intervenções do Vila Viva no Morro das Pedras, estão previstas a remoção de 1423 

famílias do total de 5084, ou seja, 28% das famílias do aglomerado serão removidas de suas casas 

(URBEL e ORBIS, 2004). 

Foram contratadas duas empresas: uma de engenharia, responsável pelas obras, e outra de 

consultoria social, responsável pelo acompanhamento dos processos de remoção e por projetos de 

educação sanitária e ambiental no aglomerado (que conta com geógrafos, economistas, 

assistentes sociais, sociólogos, além de técnicos de nível médio). As duas empresas têm 

escritórios localizados próximo ao Aglomerado, no bairro Estoril, para viabilizar a presença dos 

técnicos nos locais das intervenções e facilitar o acesso dos moradores aos responsáveis. Além 

desses dois escritórios, há um escritório da URBEL onde ficam os funcionários dessa instituição 

que compõem a equipe executiva do PAC/Vila Viva no Moro das Pedras.  

Para cada setor onde serão realizadas intervenções, a empresa de engenharia elabora, a 

partir das propostas do PGE, o projeto de execução, que consiste no detalhamento dos elementos 

necessários à execução das obras por setor, indicando também as remoções necessárias. Esse 

projeto é entregue à equipe técnica social, que inicia o trabalho social de remoção das famílias 

(comunicação da remoção, apresentação das opções de indenização, acompanhamento da 

mudança etc.). Assim o que será removido e o prazo para que isso ocorra é definido a partir de 
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projetos e critérios de engenharia, ou seja, é definida qual intervenção deve ser feita e só depois é 

verificado o que precisará sair. 

Apesar da proximidade dos escritórios e da estreita relação entre as atividades 

desenvolvidas pelas empresas de engenharia e de consultoria social, elas desempenham suas 

atividades de maneira bastante independente e, algumas vezes, ocorrem tensões devido ao fato de 

os prazos e ações de uma das empresas afetarem as atividades da outra. 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho - analisar as estratégias do poder público 

municipal para implantação do Programa Vila Viva e como os técnicos o implementam no Morro 

das Pedras -, é interessante destacar em que consiste o serviço prestado pela empresa de 

consultoria social na intervenção do Vila Viva no Morro das Pedras. Quando uma empresa vence 

a licitação para realizar o trabalho de consultoria social, ela deve apresentar um Projeto de 

Trabalho Técnico Social (PTTS), contendo a identificação do empreendimento (o objetivo, o 

tempo de serviço que será prestado, o valor do serviço); a caracterização da área de intervenção 

(histórico, infra-estrutura, organização social); a caracterização da população; a justificativa; os 

objetivos; a metodologia (conceitos utilizados, etapas e procedimentos); a avaliação; as parcerias; 

o cronograma; a composição da equipe técnica; e a composição dos custos.    

No caso do Morro das Pedras, o PTTS identifica prazo de 42 meses para o trabalho social, 

sendo 36 durante as obras, com custo total de R$2.976.117,12. No documento é apresentado, 

ainda, um histórico do Aglomerado, os equipamentos e a infra-estrutura do local, assim como a 

população, informações retiradas do PGE do Morro das Pedras.  

Sobre as justificativas e os objetivos do trabalho social, a empresa destaca a importância 

da mobilização da comunidade para se apropriar dos espaços modificados e criados, 

transformando a realidade do local. Importante ressaltar como a utilização de determinadas 

expressões como melhoria na qualidade de vida, participação comunitária, benefícios óbvios que 

as intervenções trarão, possíveis efeitos negativos, correta utilização dos serviços revela uma 

estratégia para legitimar certa visão sobre o Vila Viva e construir um consenso em torno dele. 

Porém, ao contrário do que a utilização dessas expressões tenta afirmar, não há consenso acerca 

das formas de perceber o Programa nem quanto ao modelo de cidade que ele preconiza; tanto que 

essas expressões podem ser refutadas e/ou podem assumir diferentes significados.  

Outra característica do PTTS Morro das Pedras é a ênfase dada à técnica; aspecto 

colocado como essencial para criar formas “adequadas” de participação dos moradores frente às 
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mudanças que irão ocorrer. Nesse sentido, a proposta é a de que os técnicos sociais sejam agentes 

mobilizadores, assessorarando e subsidiando a participação da comunidade.  

As atividades a serem desempenhadas pelos técnicos sociais são divididas em três etapas, 

seguindo a divisão das etapas do Programa Vila Viva. A primeira é o planejamento, quando será 

estabelecido o primeiro contato da comunidade com os técnicos sociais e deles com os dados do 

local; a segunda (implementação) consiste na mobilização comunitária, divulgação do 

empreendimento, plano e acompanhamento de remoções e reassentamentos (avaliação do imóvel, 

indenização, mudanças, pós-morar); e a terceira é a de avaliação das intervenções, feita pelos 

moradores.  

A fase de planejamento já foi desenvolvida, com a realização de reuniões com a 

comunidade e divulgação do empreendimento em jornais, teatros e panfletos. Até o momento, o 

Vila Viva no Morro das Pedras realizou intervenções de abertura e alargamento de vias, 

remoções de casas em áreas de risco e trechos de obra. Para realocar parte das famílias removidas 

estão concluídas as obras de 7 prédios, com 8 apartamentos cada, totalizando 56 unidades 

habitacionais. As mudanças ocorreram durante o mês de agosto de 2009.  

 

3.2 Critérios para remoções e reassentamentos: há possibilidade real de escolha? 

“Que significam essas casas?  
Em Verdade, não foi uma grande alma que  

as construiu para lhes servir de signo!  
Será que uma criança idiota 

 as tirou de sua caixa de brinquedos?... 
E esses quartos e habitações? 

Como os homens podem neles viver?” 
(Zarathoustra apud Lefebvre, 1999, p.82)  

 

 As conseqüências trazidas pelo Vila Viva aos moradores do Morro das Pedras são 

diversas e significativas, devido à presença de máquinas, homens trabalhando, demolições de 

casas, mudanças de vizinhos, modificação dos espaços, o que acaba alterando a dinâmica da vida 

no local. Dentre as várias conseqüências, uma das principais é a remoção, que afeta a vida 

daqueles que ficaram no local onde elas ocorreram e daqueles que foram removidos, que passam 

por momentos de incerteza, de dúvidas e inseguranças. Como previsto no PGE, serão removidas 

1423 famílias (28% do total do Aglomerado), sendo que 695 serão indenizadas pelo 
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PROAS/SUDECAP16 e 729 serão realocadas nas novas unidades habitacionais (apartamentos) no 

próprio aglomerado. 

 Portanto, nesta sessão, meu foco será a análise do processo de remoção, buscando 

compreender como ele foi conduzido e se realizou no Morro das Pedras, sendo fruto da relação 

entre as especificidades do local, os critérios adotados e a legislação municipal. As informações 

aqui apresentadas advêm das pesquisas de campo realizadas no Aglomerado do Morro das 

Pedras, sobretudo aquelas que envolveram conversas e observação do trabalho dos técnicos, além 

de consultas a documentos e informações oficiais do município de Belo Horizonte. 

 O acompanhamento das famílias removidas abrange desde o momento em que são 

comunicadas do fato até a mudança e é feito pelos técnicos sociais da empresa de consultoria 

social contratada pela Prefeitura. Para aquelas que optaram pela realocação nos conjuntos 

habitacionais, o acompanhamento deve ser mias extenso. 

As remoções de famílias ocorrem por dois motivos: retirada de área de risco geológico 

(deslizamento de terra, enchente, desabamento) ou retirada de trecho de obra, caso em que 

também estão inseridas as famílias vítimas de danos indiretos causados pelas obras (rachaduras, 

trincas, abalo de estrutura do imóvel etc.). Em ambos os casos, as áreas de remoção já estão 

definidas no PGE, sendo feitos ajustes e acertos no projeto executivo de cada área a receber 

intervenção. 

De acordo com o PGE do Morro das Pedras, as remoções deveriam ocorrer sempre após a 

definição do tipo de reassentamento e a realização de todo o processo de escolha e mudança (com 

exceção das áreas de risco com perigo eminente de acidentes). Porém, o que se observa nas obras 

do Vila Viva no Morro das Pedras é um grande número de famílias sendo removidas antes da 

conclusão do processo de reassentamento e sendo incluídas no Programa Bolsa Moradia (que 

concede auxílio de R$300,00 por mês até a realocação definitiva).  

A remoção antes da definição do tipo de reassentamento é justificada pela Prefeitura e 

pelos técnicos como necessária devido ao grande tempo gasto para realizar a avaliação dos 

imóveis, a escolha do tipo de reassentamento e a mudança definitiva. O tempo ao qual se referem 

são os prazos e metas estabelecidos pelas agências financiadoras, ficando evidente que são esses 

                                                 
16 “O PROAS, em funcionamento desde 1995, é um programa da Política Municipal de Habitação Popular. Sua ação 
está voltada para a remoção e o reassentamento de famílias removidas em decorrência da realização de obras 
públicas, que tenham sido vítimas de calamidades ou que sejam moradoras de áreas de alto risco geológico com 
perigo de acidentes.” Disponível em http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ec 
pTaxonomiaMenuPortal&app=urbel&tax=8174&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&.  Acessado em 17/11/2009. 



 58 

prazos que determinam o ritmo das obras, com os demais fatores tendo de se adaptar a eles. Para 

os moradores, além da mudança compulsória, há o desgaste de encontrar um local para alugar em 

um tempo muito curto e de se mudarem para um local provisório até que a situação do 

reassentamento definitivo seja resolvida.       

 No projeto executivo, a empresa de engenharia responsável pelas obras indica quais 

famílias deverão ser removidas para que suas casas sejam demolidas e as obras executadas. A 

partir dessas informações, é iniciada a selagem, que é a identificação das casas a serem removidas 

com um número pintado na fachada ou no muro. A partir desse momento, o morador, sempre que 

precisar entrar em contato com o escritório do Vila Viva para esclarecimentos, deve  se referir à 

sua casa pelo número do selo, uma forma de identificar os domicílios, permitindo o 

congelamento da área. O Congelamento, termo utilizado pelos técnicos, é uma estratégia para 

evitar intervenções dos moradores nas áreas a serem removidas e possibilitar a contagem dos 

domicílios a serem removidos. A selagem, principalmente o congelamento, é um instrumento 

para efetivação do espaço abstrato (LEFEBRE, 2000), daquilo que está no projeto executivo, que 

tenta impedir que a dinâmica já existente do espaço vivido, do cotidiano, continue a acontecer. O 

espaço onde estão as casas é visto não como o local onde a vida das pessoas acontece, mas como 

uma via mais larga, um parque, ou um prédio. Apesar de não exterminar toda a favela, os 

procedimentos da selagem e do congelamento são formas de organizar o espaço que podem ser 

relacionadas aos mecanismos disciplinares. No sistema disciplinar, o objetivo é organizar e 

produzir o espaço perfeito a partir de um espaço vazio. No caso da selagem e do congelamento, 

elas são o primeiro passo para eliminar tudo o que há num dado espaço para, a partir desse vazio, 

construir um espaço “perfeito” - que, nesse caso, são, de acordo com o espaço abstrato dos 

projetos, as ruas largas, os parques e os prédios.  

Uma vez selada a casa, não há mais como reverter a situação de remoção. Na maior parte 

dos casos em que há resistência quanto a remoção, a URBEL tenta negociar com o proprietário, 

tentando convencê-lo dos benefícios que as obras trarão e as possibilidades de indenização. Caso 

o morador insista em permanecer em sua casa, a Prefeitura desapropria o morador com a 

expedição de um decreto, declarando a área em questão como de utilidade pública, o que permite 

que a polícia retire o morador, caso ainda haja resistência. Assim, podemos considerar tais 

remoções como compulsórias, uma vez que os próprios deslocados têm pouca ou nenhuma 

possibilidade de optar pela manutenção do status quo (BARLOMÉ, apud REBOUÇAS, 2000).  
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Além dessa característica, o deslocamento compulsório é marcado por uma mudança profunda e 

rápida no modo de vida dos deslocados, pois o tempo e a dinâmica dos deslocamentos são 

determinados pelas necessidades das obras. Assim, esse tipo de deslocamento gera incertezas 

sobre o destino e à forma do reassentamento (REBOUÇAS, 2000), como fica evidente na fala de 

uma moradora do Morro das Pedras 

 

No começo eu acho que ninguém recebeu bem. Porque assim a agente batalha de 
um lado do outro, é tudo muito apertado. E aí, você consegue um espacinho, 
constrói uma casinha lá, de repente chega e te fala assim “ah não, vamos te 
remover”. Aí você não sabe pra onde que você vai, no meu caso seria vir para o 
apartamento, mas pra quem não quer, por exemplo, “ah eu vou pegar ...”. Lógico 
que a Prefeitura ia indenizar, mas a gente fica assim “Eu não sei se eu vou 
conseguir comprar casa, aonde que eu vou conseguir morar. Então, assim, a 
princípio ninguém recebe bem, né? (Moradora do Morro das Pedras há 23 anos, 
removida devido a danos causados por obra à sua casa) 

 

Após a selagem e a contagem de domicílios, são iniciadas as visitas às casas para 

realização do cadastro sócio-econômico. O cadastro sócio-economico traça o perfil da família, 

verificando quantos moradores, núcleos familiares e quantos domicílios têm em cada lote, a 

renda; a escolaridade. O objetivo é ter o perfil da família para melhor orientá-la na etapa de 

escolha do tipo de indenização. Um dos principais problemas com relação a esse cadastro são os 

critérios para definir o número de famílias que residem em um mesmo lote, o que é muito 

importante para definir se os moradores terão direito a mais de uma casa. Segundo o critério 

utilizado pela URBEL, a contagem é de domicílios, que é assim definido: “local de moradia, com 

entrada independente, constituído por um ou mais cômodos.” (ASP, 2008b). Outra condição para 

a caracterização de um domicílio é a independência econômica e física. Com o critério da 

contagem por domicílio (e não por família) há casos em que em um mesmo lote residem vários 

núcleos familiares, que têm parentesco entre si, mas vivem de maneira independente, porém 

utilizando a mesma cozinha e/ou o mesmo banheiro. Nesse caso, a família tem direito a apenas 

uma indenização, como se ali residisse apenas um núcleo familiar.  

Essa é a mesma lógica que rege o processo de cadastro e indenização das populações 

ribeirinhas vítimas de empreendimentos hidrelétricos: aqueles que não possuem título da terra (os 

arrendatários e os posseiros) não são considerados aptos a receber indenizações. Em alguns casos, 

não recebem; em outros, a empresa oferece a possibilidade de irem para o reassentamento 

(REBOUÇAS, 2000; ZHOURI e TEIXEIRA, 2005; ZHOURI et al. 2005). É o que acontece com 
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as famílias que moram em um mesmo lote com apenas um registro: elas não conseguem 

comprovar a existência de mais de um domicílio. Outra semelhança com o deslocamento de 

comunidades ribeirinhas é o uso da categoria de “diretamente atingido” para distinguir daqueles 

que serão “indiretamente atingidos” como forma de reduzir as indenizações, o que acaba 

comprometendo aqueles que não estão na área do reservatório, mas terão o espaço onde vivem e 

as relações com os moradores vizinhos completamente modificada (REBOUÇAS, 2000). No caso 

das favelas, a URBEL resiste a indenizar as famílias que têm suas casas danificadas (com trincas, 

rachaduras) devido às obras, argumentando que só as casas previstas para serem removidas 

podem ser indenizadas. 

 Depois do cadastro e da definição do número de domicílios (e não famílias) a serem 

removidos, é feita a vistoria para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel para a 

determinação do valor da indenização. A visita é feita por dois engenheiros ou um engenheiro e 

um arquiteto, que vão verificar as benfeitorias realizadas na casa, ou seja, serão enumerados os 

elementos da construção, desde o estado de conservação até a qualidade do material utilizado. A 

avaliação da benfeitoria considera apenas o aspecto material da construção, desconsiderando a 

localização do lote e o tempo de moradia no local.  

A utilização do critério que considera apenas as benfeitorias (um critério apenas material) 

revela que os moradores das favelas, tal como os ribeirinhos nos planejamentos das hidrelétrricas, 

são tratados como objetos - passíveis de remoção -, mesmo existindo a lei do PROFAVELA, que 

garante o direito de permanência deles no local onde vivem, o que inclui, evidentemente, o 

terreno. Além disso, a localização do terreno é um dos aspectos determinantes para a formação de 

favelas. No caso do Morro das Pedras, a proximidade com o centro da cidade foi um dos fatores 

que determinou a ocupação do local. Outro ponto importante é que as vidas das famílias estão 

ligadas às atividades que exercem no terreno, como cultivo de hortas, pomares, criação de 

animais etc, o que também não é levado em consideração. 

De acordo com os técnicos que atuam no Vila Viva do Morro das Pedras, há vários casos 

em que os moradores demonstram “apego” à propriedade, à casa e questionam o valor da 

avaliação, argumentando sobre o longo tempo de moradia e as dificuldades enfrentadas para 

construir e melhorar a casa. Porém, para os técnicos, os critérios de avaliação dos imóveis são 

“técnicos” e, por isso, justos e legítimos, uma vez que avaliam todos os imóveis à luz dos 

mesmos critérios. Assim, o valor do metro quadrado de um determinado tipo de piso, por 
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exemplo, é o mesmo em todos os domicílios, independente se o morador passou sua vida inteira 

naquela moradia e das dificuldades que teve para construí-la.  

Desse modo, temos dois problemas com relação à avaliação dos imóveis a serem 

removidos. O primeiro diz respeito aos critérios adotados, que exclui a localização do terreno da 

avaliação, fazendo com que os valores fiquem abaixo dos valores de venda de uma casa no 

aglomerado e ainda mais abaixo dos valores do metro quadrado das regiões vizinhas17. O 

segundo problema refere-se à impossibilidade de quantificar e monetarizar determinadas coisas, 

como a relação de anos com vizinhos e o cultivo de uma horta, que ao serem inviabilizadas levam 

à perda de referências culturais e simbólicas e das relações de vizinhança ligadas àquele espaço 

específico (ZHOURI; TEIXEIRA, 2005),  

Após saber o valor das benfeitorias de sua casa, o morador pode pedir outra avaliação 

para alterar o valor final. Determinado o valor da benfeitoria, o morador a ser removido deve 

escolher dentre três opções de reassentamento: o reassentamento monitorado, a indenização em 

dinheiro, um apartamento no Aglomerado do Morro das Pedras. Os três tipos de reassentamento 

são feitos por intermédio do PROAS (Programa de Reassentamento de Famílias em Função de 

Risco ou Obras Públicas), um dos programas da Política Municipal de Habitação Popular de Belo 

Horizonte. Para receber indenização do PROAS, o morador deve atender às seguintes condições: 

estar morando há pelo menos 2 anos na residência removida, não possuir outro imóvel na capital 

ou região metropolitana, não ter sido contemplado anteriormente por nenhum programa 

habitacional e não ter renda familiar maior que cinco salários mínimos18.  

O reassentamento monitorado consiste na modalidade em que o morador, independente do 

valor da avaliação da casa, escolhe um imóvel residencial situado em Belo Horizonte ou na 

região metropolitana (a uma distância máxima de 100 quilômetros de Belo Horizonte) até o valor 

máximo de R$20.000,00. A Prefeitura avalia as condições do imóvel, a infra-estrutura urbana do 

local e a compatibilidade entre o preço, a localização e o estado de conservação. Se as avaliações 

indicarem a possibilidade de compra, a Prefeitura adquire o imóvel, por intermédio da URBEL. 

A outra possibilidade é o reassentamento autônomo, que consiste na indenização em 

dinheiro. Nesse caso, o morador opta por receber o valor da benfeitoria do imóvel em dinheiro. A 

                                                 
17 Segundo o Manifesto Vila Viva ou Vila Morta, o preço do metro quadrado na Avenida Raja Gabaglia, região do 
entrono do Aglomerado do Morro das Pedras, custa em média R$ 2.000,00, enquanto há indenizações na Vila 
Antena (próximo à essa avenida) em que o valor do metro quadrado é R$107,00.  
18 Informações retiradas do portal da PBH, endereço www.pbh.gov.br. Acessado em 20/10/2009. 
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URBEL não recomenda indenização em dinheiro, sobretudo para as indenizações inferiores a 

R$20.000,00, que não possibilitariam a aquisição de outro imóvel. 

A terceira modalidade de reassentamento é a mudança para um apartamento no conjunto 

habitacional construído no próprio local da remoção ou próximo a ele. De acordo com os critérios 

da Política Municipal de Habitação, as famílias com dois filhos do mesmo sexo recebem um 

apartamento de dois quartos; as famílias com dois ou mais filhos de sexos diferentes recebem 

apartamentos de três quartos; já as famílias com mais de 5 pessoas recebem apartamentos de três 

quartos.  

Apesar de existirem três opções para indenização, os critérios utilizados para estabelecê-

las têm implicações que acabam por restringir a possibilidade de escolha dos moradores. O 

reassentamento autônomo (indenização em dinheiro), ao considerar só as benfeitorias, deixa as 

indenizações muito baixas. No reassentamento monitorado, o valor máximo (R$20.000,00) é 

muito baixo para adquirir uma casa, sobretudo em Belo Horizonte. Resta, dessa forma, a opção 

dos apartamentos nos conjuntos habitacionais.  

Das primeiras 56 famílias removidas que optaram pelo reassentamento nos apartamentos, 

a maior parte expressou, por diversos motivos, o desejo de permanecer no Morro das Pedras. 

Muitas estão no Aglomerado há duas gerações e conhecem o local, as pessoas que moram ali, a 

dinâmica das relações naquele espaço; enfim, construíram relações no local. Uma moradora, ao 

relembrar a história de sua família com os vizinhos, conta: 

 

A vizinhança era todo mundo unido, tinha uns que não tinha nem cerca para 
dividir “ah, esse é o meu terreno, esse aqui é o seu, não”. Então, era todo mundo 
bem unido, porque era todo mundo assim igual, era todo mundo muito pobre, 
agente não tinha muita coisa, então, precisava de alguma coisa, ia lá bater na 
porta do vizinho, era bastante unido (Moradora do Morro das Pedras há 23 anos, 
removida devido a danos causados por obra à sua casa). 
 
 

 Nas palavras de Magnani (1984, apud CHAUÍ, 1986), eles criaram o pedaço, que é 

constituído basicamente de dois elementos: a ordem espacial (os bares, o campo de futebol, as 

igrejas; enfim, os locais de encontro) e a rede de relações do local. Desse modo, não basta 

freqüentar o pedaço para fazer parte dele, “é preciso estar situado numa particular rede de 

relações que combina laços de parentesco, vizinhança, procedência” (MAGNANI, 1984, apud 

CHAUÍ, 1986, p. 68). A partir dessas relações, são construídas as regras e as marcas da rede de 
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vizinhança e parentesco, tão importantes para a tessitura da trama do cotidiano nas periferias, 

local onde as pessoas estão sujeitas a condições precárias de existência e, por isso, mais 

dependentes dessas relações.   

O desejo de permanecer na favela, portanto, se deve a essas relações, sobretudo as 

relações familiares. Além disso, um fator recorrentemente apontado nas falas dos moradores para 

permanência no local é a localização do Aglomerado com relação a pontos importantes da cidade. 

Os principais pontos destacados foram as avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem de Melo, que 

dão acesso a comércios, postos de saúde, escolas e outros lugares importantes; e o centro da 

cidade, localizado a 6 quilômetros. Como relata um morador do Aglomerado, que mora há mais 

de 35 anos no local, o principal motivo para ele escolher o apartamento como forma de 

reassentamento foi a possibilidade de permanecer próximo ao centro, uma vez que sua 

indenização não era suficiente para comprar uma casa no próprio aglomerado.  

Todavia, tal desejo não é suficiente para que as famílias removidas consigam permanecer 

no local. Um grande problema é o alto valor dos imóveis e a ausência de imóveis vazios devido 

às obras de infra-estrutura e ao número elevado de remoções, o que tem elevado a procura por 

aluguéis por parte das famílias inseridas no programa Bolsa Moradia. Assim, os moradores têm 

uma situação marcada pela falta de imóveis e pelos altos preços deles no Aglomerado, pelas 

condições e critérios dos tipos de reassentamento (que oferecem valores baixos para adquirir 

outro imóvel) e pelo desejo de permanecer no Aglomerado. Ou seja, as famílias a serem 

removidas não têm possibilidade real de escolha, pois os apartamentos figuram como a única 

chance de permanência no local, o que faz com que grande parte dos moradores removidos 

escolha morar nos apartamentos construídos na própria favela. 

É claro que entre os moradores que optaram pelos apartamentos como forma de 

reassentamento há aqueles que sempre quiseram morar em apartamentos ou não se importaram, 

uma vez que iriam permanecer no Aglomerado. Esse é o caso de uma moradora que relata: 

 

eu sempre morei em casa pequena [...], um quarto, cozinha e banheiro e essa 
casinha que a gente comprou aqui [no Morro das Pedras] também era assim. E 
eu sempre sonhava com um apartamento, porque eu ia muito lá na casa 
[apartamento] dessa amiga minha e eu via lá e assim, você imagina as coisas lá, 
eu pensava ‘nossa, eu sou louca por um apartamento’[...] (Depoimento de 
moradora do Morro das Pedras desde quando nasceu, em 1981, removida devido 
a danos causados por obra à sua casa).    
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Para os moradores que já tinham o desejo de morar em apartamento, a remoção não 

significou uma imposição. Mas, e aqueles que queriam permanecer no aglomerado, tinham 

indenizações baixas e não queriam morar em apartamentos? Nesse sentido, é importante perceber 

como, para além dos desejos de cada morador, foi criado um mecanismo para conduzir os 

moradores a optarem pelos apartamentos. No meu entendimento, essa condução está em 

consonância com a lógica que perpassa as intervenções municipais em vilas e favelas, a qual 

busca transpor para essas áreas a mesma organização da cidade formal, baseada num urbanismo 

que pretende atender a modelos de cidade, de ruas etc.  

                 

 

FOTO 2: Visita dos futuros moradores a um conjunto habitacional no 

Aglomerado do Morro das Pedras 

 
             Fonte: arquivo pessoal   

  

 

A visão da Prefeitura, da URBEL e dos técnicos sociais, expressa nas reuniões com os 

moradores, nas conversas informais e nos jornais de divulgação das obras, é de que os 
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apartamentos são a melhor opção de reassentamento. Um dos técnicos sociais afirma que os 

apartamentos significarão um salto na qualidade de vida dos moradores, tendo em vista a 

qualidade das casas em que moravam; que podem até não perceber isso nesse momento devido ao 

apego à casa de origem, mas que, no futuro, eles verão. Por isso, todo o trabalho dos técnicos 

sociais está pautado nessa certeza, a partir da qual tentam, de acordo com seus próprios termos, 

fazer um trabalho de convencimento do morador para conscientizá-lo das vantagens de optar pelo 

apartamento, que podem não estar claras pelo apego à casa de origem, ao modo de vida em casa 

ou até por falta de instrução. A idéia que os técnicos têm dos moradores do Aglomerado reflete a 

crença de que eles necessitam de informações e de figuras técnicas para orientá-los quanto à 

melhor escolha a fazer, quanto à melhor forma de morar, quanto ao que será melhor para o 

aglomerado. Essa visão dos técnicos se aproxima da descrição feita por Rebouças (2000), em 

seus estudos sobre o deslocamento compulsório de ribeirinhos em decorrência de 

empreendimento hidrelétricos. Para a autora, os planejadores parecem ter a ambição de inserir os 

moradores no desenvolvimento econômico e social, a partir de valores e projetos que dos 

planejadores, dos quais os moradores não compartilham. 

Mas as questões sobre a mudança para os apartamentos não se restringem à falta de reais 

opções e à tentativa de convencer os moradores de escolher os apartamentos, mas também à 

diferença entre o modo de vida em apartamentos e condomínios, e o modo de vida nas casas. Um 

dos principais problemas se refere ao pagamento de contas de água e luz - gastos que muitos não 

tinham, pois faziam os gatos ou bicos -, que pode comprometer, todos os meses, uma boa parte 

da renda familiar. Outro problema é o grande número de pessoas vivendo em um mesmo 

apartamento, caso de famílias que viviam em um mesmo lote em que foi identificado apenas um 

domicílio. Em alguns apartamentos, o número de moradores pode chegar a 8 pessoas. Associado 

ao problema anterior, há a perda da “laje”, que significa a perda da possibilidade de aumentar a 

casa verticalmente para abrigar novos núcleos familiares que viriam a se formar. A falta de 

espaço afeta, de forma intensa, as crianças, que antes tinham o espaço do quintal e do passeio 

para brincar. Os apartamentos, portanto, inviabilizam a continuidade de uma dinâmica específica 

e indicam outra forma de lidar com o espaço da vila, da vizinhança, da casa.  

A transferência para os apartamentos permite ao Estado, nesse caso representado pela 

Prefeitura, ampliar sua capacidade de controlar a vida das pessoas. O pagamento de contas, o 

controle do crescimento da família imposto pela limitação do espaço, a falta de espaço para as 
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crianças demonstram a impossibilidade de se reproduzir, ou mesmo repor, com um apartamento, 

uma casa da qual não se queria sair. O que parece haver é a pretensão de realizar um projeto 

civilizatório (REBOUÇAS, 2000), que tem como referência, para a produção dos novos espaços 

de reassentamento, o modelo urbano da cidade formal em detrimento da organização do espaço 

produzida na favela. Como afirma Rebouças (2000), persiste a idéia de que a produção de novos 

espaços com referência em outros padrões possa transformar e melhorar as relações sociais e o 

padrão de vida da população reassentada.  

Por um lado, a crença do poder público de que pode repor uma moradia e, por outro, as 

mudanças que uma realocação gera mostram a oposição entre o habitat e o habitar, como 

definidos por Lefebvre (1999). O habitat, fruto de um urbanismo nascido no século XIX, 

restringe o ser humano a alguns atos elementares como comer, dormir e reproduzir-se. “O habitat 

foi instaurado pelo alto: aplicação de um espaço global homogêneo e quantitativo obrigando o 

‘vivido’ a encerrar-se em caixas, gaiolas, ou ‘máquinas de habitar’” (p.81). Ao contrário, o 

habitar está associado ao vivido, ao cotidiano, ao concreto, aos significados e sentimentos 

atribuídos ao espaço de moradia, para além do utilitarismo do habitat.  

Nesse sentido, a casa, a morada deve ser encarada não como um espaço para se dormir, 

comer e reproduzir, pois o ser humano tem, além de necessidades, desejos e projetos. Esses 

desejos e projetos geram a contradição, as fissuras, a resistência, coisas das quais o urbanismo 

não dá conta, pois procura ignorá-las ou superá-las, por meio da homogeneização.  

Ao criar mecanismos para que os moradores removidos escolham os apartamentos, o 

Estado tenta impor o habitat em detrimento do habitar. Tomando o espaço como aspecto político 

importante e, por isso, capaz de interferir na construção e constituição do ser humano (sobretudo 

no que se refere ao nível da vizinhança e da família), os apartamentos se apresentam como uma 

expressão da concepção de espaço homogeneizante e planificadora (LEFEBVRE, 1999), que 

objetiva moldar e conformar as ações dos moradores. 

Para alcançar tal objetivo, não seria suficiente apenas realocar as pessoas em 

apartamentos, fez-se necessária a construção de um processo que preparasse os moradores para 

essa nova vida em apartamentos: o Pré-morar. 
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3.3 Técnica e verdade na efetivação do Pré-Morar  

 

“(...) considera-se a ciência uma precondição 
para uma visão de mundo (...). 
De sua parte, ela promete lavar  

cuidadosamente todas aquelas gretas  
escondidas na alma de uma sociedade,  

para delas remover as inúmeras e  
limitantes superstições que ali residem.  

Jura eliminar toda e qualquer bactéria ofensiva,  
e, assim, produzir um mundo limpo e organizado.” 

(Claude Álvares, 2000) 
 

O PGE prevê o desenvolvimento de um programa para as famílias removidas e 

reassentadas em conjuntos habitacionais, com vistas a prepará-las para morar nesse novo tipo de 

habitação. O Projeto Pré-Morar cumpre, então, o objetivo de “preparar as famílias que serão 

reassentadas nos apartamentos, com o objetivo de informar, integrar, discutir e planejar a forma 

de ocupação do condomínio, garantindo o seus uso adequado, sua manutenção e conservação” 

(ASP, 2008b, p.1). 

As atividades previstas no Pré-Morar visam orientar o morador quanto às diferenças 

entre morar em casa e morar em apartamento, e como ele deve lidar com isso para se apropriar do 

novo espaço de moradia. Tanto o projeto Pré-Morar quanto os técnicos entendem a mudança para 

os apartamentos como uma melhoria da qualidade de vida, uma vez que concebem o apartamento 

como um espaço requalificado. Por ser um espaço diferente e requalificado, parte-se do 

pressuposto de que são necessárias ações educativas para uma utilização adequada. Para alcançar 

tal objetivo, os técnicos, baseados nas concepções que norteiam o Pré-Morar, atuam no sentido de 

fazer com que, ao longo do processo, o morador transforme suas visões (geralmente calcadas na 

tradição e no costume), abandonando os comportamentos anteriores e construindo 

comportamentos adequados à nova realidade.   

Na primeira etapa do Projeto, serão atendidas 56 famílias, removidas das vilas Antena, 

Santa Sofia, São Jorge I, II e III, por estarem em áreas de risco e em trechos de obras. Os prédios 

se localizam nas Áreas Residenciais 3 e 4,  na Vila Leonina, próximo às vilas de origem dos 

moradores removidos, numa tentativa de minimizar os impactos das mudanças. A previsão para 

entrega dessas primeiras unidades habitacionais era maio de 2009, porém as primeiras unidades 

só foram entregues no fim do mês de agosto de 2009, quando se iniciaram as mudanças. 
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As reuniões do Pré-Morar aconteciam todas as semanas, em uma creche em frente aos 

prédios em construção na Vila Leonina. Minhas observações em reuniões do Pré-Morar se 

iniciaram em julho de 2009, quando presenciei uma reunião que tinha como pauta a exibição e 

discussão de um filme sobre a experiência de uma família reassentada em um prédio, além da 

divulgação do resultado das escolhas dos andares pelos futuros moradores. Antes de chegarmos 

ao local da reunião, a técnica responsável perguntou-me se eu queria ser apresentada ou se eu 

queria ficar mais neutra. Respondi que preferia ser apresentada (ou me apresentar), para 

esclarecer o que eu estava fazendo ali e também para que os moradores não pensassem que eu era 

uma técnica do Projeto. Logo no início da reunião, fui apresentada aos moradores como uma 

estudante que fazia uma pesquisa sobre o Pré-Morar e que tinha escolhido aquela comunidade 

para isso. A reunião transcorreu como planejado e, ao final, alguns moradores procuraram a 

técnica social para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas. 

Nas reuniões das quais participei, os principais temas discutidos foram: a importância e o 

papel do síndico, e a realização da eleição de síndico de cada prédio; a importância do regimento 

interno do condomínio para a boa convivência entre os moradores (barulho, reuniões periódicas 

etc) e dos moradores com o novo espaço (conservação, possibilidades de utilização da área 

comum); informações e dicas sobre educação ambiental e sanitária (destinação do lixo, 

preservação da área comum dos prédios, manutenção da caixa de gordura, limpeza da área 

externa, manutenção da caixa d’água etc.).   

As reuniões seguiam sempre o mesmo formato: eram marcadas por um tom pedagógico, 

com os técnicos sociais apresentando informações (dados, leis, dicas ambientais, de consumo) 

para os moradores, que deveriam receber, aprender e absorver. A participação dos moradores se 

restringia a responder perguntas feitas pelos técnicos para estimular a participação. A procura 

pelos técnicos, no final das reuniões, para falar de problemas individuais (como o vencimento do 

prazo de participação do Programa Bolsa Moradia, a insatisfação com o vizinho, a demora para 

ligar a luz no apartamento etc.) revelava que, para os moradores, as reuniões eram um meio de se 

informarem sobre os acontecimentos e datas importantes, como escolha dos apartamentos, 

inauguração dos apartamentos, entrega das chaves e, ainda, esclarecerem dúvidas e solucionarem 

problemas relacionados à remoção. Essa situação deixa dúvidas em relação ao alcance dos 

objetivos educativos do Projeto Pré-Morar, pois é no cotidiano que os novos moradores dos 

prédios vão construir formas de convivência, sejam elas pacíficas ou conflituosas.   
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Os encontros entre técnicos e moradores também eram marcados pela defesa que os 

primeiros faziam dos apartamentos, defendendo que essa modalidade de reassentamento era a 

melhor opção, a melhor escolha. As justificativas para a defesa dos apartamentos se apoiavam, 

principalmente, nas idéias de limpeza, salubridade e higiene. Para os técnicos, as resistências e 

insatisfações são menos importantes do que os benefícios que os apartamentos trariam, pois são 

locais mais adequados para moradia do que as antigas casas e barracos.   

Como afirma Rebouças (2000, p. 73) em sua análise acerca do deslocamento compulsório 

devido a empreendimentos hidrelétricos, “[...] o planejamento da nova organização do espaço 

trabalha como condensador de uma mudança social, cujo vetor era a oferta de melhorias e 

serviços de que no passado os ribeirinhos não dispunham“.  

Desse modo, assim como os ribeirinhos aos quais se refere o trecho acima, os moradores 

removidos são vistos como beneficiários e não como sujeitos de direitos. A associação à idéia de 

benefício expressa a visão de que o novo espaço dos apartamentos é melhor do que as antigas 

casas e barracos, o que desqualifica o modo e a condição de vida em barracos e casas, na 

tentativa de  construir uma aceitação e - como os técnicos dizem - convencer os moradores das 

melhorias que terão. Assim, para os técnicos, os moradores, ao serem removidos, perdem 

algumas coisas às quais eram apegados, como o quintal, as relações de vizinhança e o ponto 

comercial, para ganhar outras - mais importantes -, como a limpeza, a salubridade, a legalidade, 

um espaço organizado e ordenado em termos do aglomerado e da própria moradia.  

Como destaca Rosa (2006), para Mary Douglas a sujeira está associada à desordem e é 

uma ameaça à ordem. Desse modo, a eliminação da sujeira é um esforço positivo de organizar, 

ordenar, manter o padrão, tornar “limpo”, “higiênico” e “belo”. Rosa afirma, ainda, que, na 

modernidade, o esforço para organizar e ordenar não se restringe ao ambiente, estendendo-se às 

vidas das pessoas, de forma a controlar os corpos e a população - característica das técnicas de 

segurança do biopoder. Como o biopoder caracteriza-se pelo governo das populações, pela 

tentativa de manter o equilíbrio e gerir os acontecimentos, a eliminação e a morte daquilo que 

está fora da ordem (e fora dos padrões de beleza, limpeza e pureza) pode - e deve - ocorrer. É em 

nome da população, do público, do equilíbrio geral que o Estado se torna autorizado a eliminar 

certas coisas (FOUCAULT, 1999; 2008). No caso do Vila Viva, a demolição de barracos, becos e 

casas para abertura de vias largas para melhorar o transito da cidade, e a construção de prédios, se 

faz em nome da população, em nome de um equilíbrio maior do público, do coletivo. 
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Temos, então, uma forma de planejar e ordenar o espaço urbano na qual o Estado projeta 

sua ideologia no espaço, na tentativa homogeneizar, unificando as diferenças (LEFEBVRE, 

1999). O objetivo é subordinar a realidade urbana à planificação geral, pois “tal representação [do 

espaço] fundamenta-se numa logística de uma racionalidade limitada, e motiva uma estratégia 

que destrói, reduzindo-os, os espaços diferenciais do urbano [...]” (LEFEBVRE, 1999, p.53).   

Todavia, para Lefebvre (1999) - a despeito das estratégias do Estado, que tenta reduzir o 

urbano ao urbanismo (uma representação do urbano) -, a principal característica do urbano é a 

diferença e a contradição, que se expressam no espaço, sobretudo no espaço de moradia, no nível 

do habitar. É essa característica que não permite que o Estado, apesar de suas tentativas, 

uniformize o cotidiano e possibilita a subversão dos projetos homogeneizantes.  

A questão da presença do poder público e os limites das suas ações na vida das pessoas a 

serem reassentadas em apartamentos era sempre mencionada pelos técnicos. Algumas falas 

enfatizavam a necessidade de os moradores se apropriarem do novo espaço, a partir das leis e das 

regras de condomínio, de boa convivência; frisavam, também, a necessidade de os moradores 

serem mais autônomos e independentes do poder público. Por outro lado, sempre era reforçado 

que o acompanhamento das famílias nos apartamentos durante seis meses, mesmo após a 

mudança, era um dever da Prefeitura para com eles. Em que situações os técnicos destacavam a 

necessidade de autonomia dos moradores e em quais ressaltavam a necessidade da presença do 

poder público?  

Um exemplo claro desse “jogo” de presença e ausência do Estado fica evidente na 

proposta de acompanhamento dos moradores após a mudança para os apartamentos: o projeto 

Pós-Morar. Além dos moradores passarem por uma “formação” para morarem nos apartamentos 

(o processo do Pré-Morar) e receberem um manual do proprietário quando da entrega das chaves, 

eles serão acompanhados pelos técnicos sociais diariamente. Tal acompanhamento visa a tirar 

dúvidas e orientá-los caso façam algo errado com relação às leis e às regras para convivência em 

condomínios e para utilização e conservação do espaço. Em uma das reuniões do Pré-Morar, logo 

no início das mudanças para os apartamentos, foi explicado aos moradores que durante os seis 

meses subseqüentes eles seriam acompanhados, orientados e fiscalizados pelos técnicos sociais 

para que se adaptassem e se adequassem à vida nos apartamentos - o que somente seria possível 

se as leis e regras do condomínio e da Política Municipal de Habitação fossem respeitadas.  
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De acordo com a Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, um beneficiário dos 

programa de habitação não pode, num período de dois anos, vender, alugar, emprestar ou 

arrendar o imóvel conquistado, sob pena de perdê-lo. Outro motivo para a perda do imóvel, no 

caso de apartamentos, é a “má” utilização tanto das áreas comuns quanto dos apartamentos. 

Portanto, no caso dos moradores reassentados em apartamentos, a presença do Estado, tanto por 

meio dos técnicos quanto por meio das leis, tem por objetivo controlar a vida das pessoas no 

nível da família. Como destaca Foucault (2008) sobre o “lugar” da família nas técnicas de 

segurança utilizadas pelo governo, ela (a família) se torna o instrumento privilegiado para o 

governo das populações, pois “quando se quiser obter alguma coisa da população quanto ao 

comportamento sexual, quanto à demografia, ao número de filhos, quanto ao consumo, é pela 

família que se terá efetivamente de passar“ (p.139). 

Essa dinâmica que define os momentos em que a presença dos técnicos é necessária está 

ligada à idéia de que eles, por possuírem conhecimento e técnicas especiais, podem solucionar os 

problemas. Todavia, os técnicos atribuem o status de bom e ruim às opiniões, às visões, às 

situações, às reivindicações, como se a diferenciação entre o que é bom e o que é ruim fosse 

óbvia. Desse modo, a lógica na qual os técnicos operam “superficializa e esvazia as práticas 

sociais, destituindo-as de seu sentido” (VARGAS, 2006, p.29); eles associam àqueles moradores 

que não compartilham de suas visões imagens de carência de informação e, sobretudo, de 

formação. Essa concepção, seguindo as reflexões de Santos (1987), tem a ver com o caráter 

totalitário da racionalidade científica, na qual se apóiam os técnicos, que “nega o caráter racional 

a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios e pelas suas regras 

metodológicas” (SANTOS, 1987, apud MIGNOLO, 2004, p.667). 

A questão da formação (ou da falta dela) foi tema recorrente durante minhas observações. 

Os técnicos sempre evocavam a técnica para justificar posições, decisões e percepções, 

principalmente nos momentos de questionamentos, conflitos e problemas com os moradores. 

Procuravam reforçar que, apesar de realizarem um trabalho social, desempenhavam, antes de 

qualquer coisa, uma função técnica, que seguia critérios e procedimentos técnicos. Essa 

caracterização indicava a busca por atributos que conferissem neutralidade às suas ações, 

legitimando-as. 

A idéia de neutralidade ficava ainda mais evidente quando eles opunham a posição e as 

atividades (técnicas) que exerciam aos problemas e decisões políticas. Nos episódios em que os 
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valores de indenizações, a demora nas obras, o não cumprimento de prazos (como da data da 

entrega das chaves, da ligação da água e luz, da mudança) eram questionado pelos moradores, os 

técnicos respondiam que estavam trabalhando para tentar solucionar, mas que tinham de respeitar 

critérios técnicos e legais; que não estavam ali atendendo a interesses nem fazendo jogo político. 

Somado à busca por uma imagem neutra, o posicionamento dos técnicos destituía todo o 

caráter político das falas e reivindicações, reduzindo tudo a problemas técnicos, que, por terem 

essa característica, só poderiam ser resolvidos por pessoas capacitadas, ou seja, os próprios 

técnicos. Pareceu-me que aqueles profissionais não consideravam que a ciência [moderna] é 

produto de uma cultura e está carregada de ideologia; ao contrário, eles pareciam crer na 

neutralidade, imparcialidade e justiça da ciência. Acreditavam que o conhecimento técnico-

científico é superior à emoção, à casta, à comunidade, à linguagem, à religião, fazendo dele “o 

mecanismo perfeito e principal para efetuar mudanças [...] que eram possíveis de serem impostas 

a todos” (ALVARES, 2000, p.54).  

Além da busca pela legitimidade de suas posições e tarefas, a importância dada à técnica 

marcava a relação dos técnicos com os moradores removidos, com o projeto para aquele espaço 

e, como não poderia ser diferente, comigo - uma estudante que realizava um estudo que incluía 

pesquisar o trabalho que realizavam. 

Desde a minha inserção no campo, houve uma expectativa muito grande (sobretudo da 

assistente social responsável pelo Pré-Morar) sobre o resultado, o retorno que o meu trabalho 

poderia dar a eles. Muito mais do que um receio do que eu poderia ver e como eu poderia 

abordar, eles pareciam esperar uma análise, uma visão externa de um trabalho pioneiro e de 

grande expressão como é o Vila Viva. Essa expectativa ficava evidente quando eles se referiam à 

pesquisa como “uma pesquisa sobre o Pré-Morar”, apesar de eu sempre tentar explicar que queria 

analisar o que as pessoas achavam, como se dava o processo de implantação do Vila Viva, os 

desafios, os avanços etc.  

A visão dos técnicos sobre mim, meu trabalho e o Programa, somada à complexidade das 

suas relações com os moradores, com os planejadores da própria URBEL e com os técnicos da 

empresa de engenharia, levou-os a vislumbrarem a minha pesquisa como uma forma de legitimar 

as representações e valores que orientavam o trabalho que realizavam. Para eles, um trabalho 

acadêmico (justamente por essa característica) poderia dizer verdades sobre aquele processo; e 
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como eu parecia próxima a eles, o que eu iria dizer seria a verdade, que não poderia ser diferente 

daquela que eles aceitavam e praticavam.  

Porém, como propõe Foucault (1979), a verdade é algo pelo qual se luta, em torno do qual 

se realizam disputas. Ela “não é um conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer 

aceitar”, a verdade é “o conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e 

se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (p.13). Por isso, “a verdade não pode existir 

fora do poder (não é [...] a recompensa dos espíritos livres [...], o privilégio daqueles que 

souberam se libertar). A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções 

e nele produz efeitos regulamentados de poder” (p.12). 

Partindo dessa premissa, analiso que a expectativa dos técnicos com relação ao meu 

trabalho pode ser entendida à luz das características do regime de verdade que opera em nossa 

sociedade (moderna). Para Foucault (1979), a “economia política” da verdade nas sociedades 

ocidentais tem cinco características principais: centrar-se no discurso e nas instituições 

científicas; ser requerida (e, por isso, submetida) pela economia e pela política; ser objeto de 

consumo e difusão; ser produzida e transmitida sob controle de alguns grandes aparelhos 

políticos e/ou econômicos (universidade, exército; meios de comunicação); ser objeto de debate 

político e de confronto social (lutas “ideológicas”). 

Assim, o fato de o meu trabalho apresentar certas características e a possibilidade de ser 

difundido; ser uma espécie de “resposta” ao que se passa no Vila Viva; ser um discurso 

científico; ser produzido no âmbito de um aparelho político importante que é a universidade; 

poder ser utilizado no confronto social, faz com que ele possa receber status de verdade e possa 

ser utilizado naquela luta real e específica pela produção da verdade do que era o Vila Viva. 

Nessa perspectiva, ao contrário do que eu esperava encontrar (devido ao fato de o trabalho 

técnico social ser terceirizado pela URBEL), minhas observações em campo apontaram para uma 

consonância entre a concepção de política pública que embasa o Vila Viva e a perspectiva dos 

técnicos sociais. Apesar dos problemas que enfrentam (pressão para entrega das chaves dos 

apartamentos aos novos moradores, pressão para ligação de água e de luz nos apartamentos, 

necessidade de resolução de problemas como vencimento de prazos de benefícios de moradores 

que são assistidos pelo Programa Bolsa Moradia, resolução de problemas relacionados à 

qualidade dos novos apartamentos etc.), eles acreditam no Vila Viva e nas melhorias que ele pode 

proporcionar aos moradores do Morro das Pedras, removidos ou não. 
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A defesa e a crença de que o Vila Viva é uma boa saída para as vilas e favelas não se dá 

apenas entre os técnicos; ao contrário, ela está muito presente e difundida entre movimentos 

sociais, na academia e entre os moradores. As causas para essa aceitação são diversas e, 

certamente, variam de acordo com os sujeitos: forte divulgação na mídia, condições precárias nas 

vilas e favelas, ausência de outras políticas, imagens criadas e consolidadas sobre o que deve ser 

o planejamento, imagens e padrões de limpeza e beleza para a cidade, entre outras. 

As minhas observações de campo e as pesquisas que realizei de notícias e documentos 

sobre o Vila Viva me possibilitaram visualizar relações entre o que se passa no Morro das Pedras 

e a concepção de planejamento para as ZEISs adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte. A 

reflexão sobre tais relações indicou-me não só as estratégias para implementar o Vila Viva mas 

também os discursos e idéias acionados  para legitimar esse tipo de intervenção. 

Assim, seguindo as pistas dadas pela própria pesquisa, farei um esforço para retomar o 

contexto geral no qual o Vila Viva está inserido (descrito no capítulo 2), procurando enfocar as 

condições criadas para a implementação desse Programa, bem como em que concepções ele está 

calcado, para, assim, vislumbrar algumas possibilidades de resistência a esse modelo de 

planejamento levado a cabo pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singela. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 
não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 
de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, 
nada deve parecer impossível de mudar. 

(Bertolt Brecht) 
 

A questão das favelas na cidade de Belo Horizonte se arrasta desde a construção da nova 

capital de Minas Gerais, tanto no que se refere à ausência de políticas públicas quanto pelo tipo 

de intervenção nessas áreas e as concepções que as orientam. Do projeto de Aarão Reis ao Vila 

Viva, as intervenções urbanísticas conservam, em sua essência, os mesmos princípios norteadores 

e objetivos: zonear a cidade, garantir a circulação, garantir a limpeza e padrões de beleza, 

controlar as favelas e seus moradores. A própria política de criação das Áreas Operárias no início 

do século XIX - proibindo a venda dos terrenos, impondo critérios de asseio, limpeza, higiene e 

cuidados com a aparência das áreas concedidas pelo governo do estado aos operários - se 

assemelha às condições impostas pela Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, criada 

em 1993, para que os beneficiados por unidades habitacionais (como os reassentados em 

apartamentos no âmbito do Vila Viva) possam permanecer em suas casas.  

As conseqüências da política de remoção das favelas do centro, nos primeiros anos de 

Belo Horizonte, podem se repetir com a implementação do Vila Viva, sobretudo em favelas 

localizadas nas regiões consideradas “nobres”. Movimentos sociais denunciam que as 

intervenções do Vila Viva podem causar a expulsão das famílias pobres das favelas, tendo em 

vista o aumento da especulação imobiliária devido às melhorias de infra-estrutura em áreas que 

passam a ser pretendidas pelo capital imobiliário para serem “integradas” ao mercado de terras e 

imóveis de luxo. Isso acarretaria a criação de novas favelas, mais distantes das áreas nobres, 

sobretudo em cidades mais pobres e com infra-estrutura deficiente da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. Essa é uma possibilidade bastante plausível se tomarmos como exemplo a 

própria história de Belo Horizonte, quando o poder público, para garantir os padrões de higiene e 

beleza, procurou expulsar os pobres dos limites da Avenida do Contorno, não importando para 

onde eles iriam. 
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Por outro lado, mesmo que o Vila Viva não implique na expulsão dos moradores das vilas 

e favelas, as intervenções que realiza são profundas, modificando as relações de vizinhança e de 

parentesco e, ainda, as relações com o espaço - desde o nível da região, da vizinhança, da rua até 

o nível da casa, da morada.  

Apesar de o Vila Viva ser apresentado pelo poder público, por meio do marketing urbano 

(VAINER, 2000), como um programa que irá atender às históricas reivindicações das populações 

faveladas por infra-estrutura, equipamentos públicos de educação, saúde e lazer, é preciso 

atentarmos para os discursos acionados para legitimar tal projeto, refletindo sobre as implicações 

de um programa como esse. 

Alijados, desde o processo de construção e urbanização de Belo Horizonte, dos benefícios 

e direitos, os moradores de vilas e favelas criaram estratégias específicas para sobreviver nesses 

locais: a laje, o pedaço (MAGNANI, 1984 apud CHAUÍ, 1984), as relações com os vizinhos, o 

comércio em conjunto com a casa etc., construindo suas vidas em estreita relação com o espaço 

em que vivem. Ao mesmo tempo em que construíam suas vidas, realizavam lutas reivindicatórias 

frente ao poder público para garantir direitos e condições dignas de vida nas favelas. Isso não 

significa dizer que a população favelada, dotada de grande criatividade, não necessita do poder 

público para atender às suas reivindicações e solucionar os problemas e carências nas favelas; ao 

contrário, o que é preciso ressaltar nas lutas (seja pela sobrevivência, seja pela garantia de 

direitos) é a forma específica como cada comunidade as conduziu, assim como as principais 

necessidades apontadas por quem vive nesses locais.     

Tendo em vista tais especificidades, a falta de infra-estrutura e a luta para conquistá-las 

não são, automaticamente, justificativas e legitimação para a implementação de qualquer 

programa ou projeto de intervenção em vilas e favelas, ou seja, não significa que o Estado possa 

impor modelos de bairros, de ruas, de casas. Diferentemente, as reivindicações dos movimentos 

favelados ressaltam as particularidades de se viver em favela, as relações criadas, a relação 

específica com o espaço e a necessidade de as políticas públicas as respeitarem e as considerarem 

no momento de realizar obras e remoções. Porém, isso não ocorre com o Vila Viva, que é um 

Programa para ser aplicado em todas as Vilas e Favelas, a partir de dados do PGE, um documento 

que tem a mesma metodologia e os mesmos quesitos para serem seguidos em todas as vilas e 

favelas.  
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O Estado, depois de anos de ausência, diz aos moradores que a forma como eles vivem 

não é a melhor nem a mais adequada, atribuindo essa “falha” à falta de formação e conhecimento 

dos próprios moradores. Tal concepção ficou evidente na fala de um assessor especial da 

presidência da URBEL, em uma reunião com moradores que reivindicavam reparos e 

modificações nos apartamentos recém-inaugurados. O assessor questionou por que eles não 

poderiam morar em apartamentos se a classe média e a classe alta moram; afirmou que essa era a 

melhor escolha, como indica a preferência das pessoas com mais dinheiro.  

Podemos pensar, então, que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, muito mais do que 

atender às reivindicações, se apropria dos discursos dos movimentos sociais para legitimar as 

intervenções do Vila Viva. Essa apropriação transforma os moradores de vilas e favelas em 

carentes e necessitados, transforma direitos em benefícios, transforma terrenos íngremes em áreas 

de risco, transforma casas pequenas em barracos insalubres e, acima de tudo, transforma histórias 

de vida em obstáculo à “melhoria” da qualidade de vida. Essa lógica define os moradores e suas 

escolhas pela negatividade (ausência, carência, falta) e nunca pela sua positividade (outras formas 

de ver o mesmo espaço, outros projetos, outras concepções), ignorando que a relação com o 

espaço diz de uma leitura e de uma relação com o mundo (REBOUÇAS, 2000), que, entre os 

diferentes sujeitos, são diferentes e até excludentes. 

Admitindo a positividade das posições e das concepções dos moradores, poderíamos nos 

perguntar: como pensar outras possibilidades?  

O quadro complexo dessa situação é marcado pela combinação de mecanismos legais 

(como o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) criados para garantir 

um tipo específico de intervenção em vilas e favelas por meio do PGE; pelo discurso de exaltação 

do Programa (por meio do marketing urbano e dos discursos técnico e da cidadania); e pelas 

duras condições de vida das populações faveladas. Ou seja, diante de mecanismos legais, 

exaltações do Vila Viva e as precárias condições de vida, como não aceitar as intervenções? 

Temos, então, um jogo bastante articulado em que os moradores se vêm em uma situação de 

“pegar ou largar”, tendo que escolher entre um programa que tenta subsumir as particularidades e 

a manutenção da falta de condições básicas para sobrevivência. 

No caso do Vila Viva, é tarefa complicada, talvez paradoxal, pensar possibilidades de 

resistência e subversão aos mecanismos do biopoder. Como afirma Foucault: 
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[...] as forças que resistem [ao biopoder] se apóiam exatamente naquilo sobre o 
que ele investe - isto é, na vida e no homem enquanto ser vivo. [...] o que é 
reivindicado e serve de objeto é a vida, entendida como as necessidades 
fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas virtualidades, 
a plenitude do possível (FOUCAULT, 1976, p.136).  

 

Ou seja, por um lado, a regularização dos lotes, a “melhoria” e recuperação de casas, a 

preservação e recuperação do meio ambiente e a melhora da circulação são o atendimento a 

reivindicações pela garantia do direito à vida, mas, por outro, são formas de disciplinar o corpo e 

regularizar a população; são técnicas de normalização, que tentam dizer como, onde, quando se 

deve viver cotidianamente. 

O controle e a normalização são uma espécie de “contra-partida” solicitada pelo biopoder, 

que garante a vida, normalizando-a. Na medida em que as reivindicações são atendidas 

(saneamento, regularização fundiária, abertura de vias etc.) e a vida é garantida (em seu sentido 

biológico, no sentido da espécie), deixa-se viver cada vez menos como se quer, como se deseja. 

Essa é a “dupla face” das técnicas de segurança que configuram o biopoder: deixa que os 

fenômenos aconteçam, tentando controlá-los, gerenciá-los, manter o equilíbrio (no caso das 

favelas não procura erradicá-las, mas maximizar o que há de “bom” e minimizar o que há de 

“ruim”). 

Todavia, como a análise dos aparelhos de Estado não dá conta de explicar o 

funcionamento e o exercício do poder, e se entendermos o poder como parte constitutiva e 

intrínseca das relações, devemos, então, analisar suas técnicas para compreender os efeitos 

produzidos por lutas, combates e embates que se utilizam de táticas específicas. Nessa 

perspectiva, o Estado não pode ser considerado o locus do poder, o detentor maior da capacidade 

de exercício do poder, pois o que há são lutas, embates para manutenção ou subversão do próprio 

poder (FOUCAULT, 2008). 

Conseqüentemente, não podemos pensar as intervenções em favelas somente como 

concessão do poder público municipal para garantir que as técnicas de segurança atuem sobre a 

vida. Não! Na perspectiva que adotei, tais intervenções devem ser pensadas como resultado, 

produto das lutas, de embates reais e específicos. Em outras palavras, os resultados (sempre 

provisórios) das intervenções - como possibilidade de o poder atingir a vida - são parte integrante 

das estratégias do biopoder, mas também resultados das reivindicações e mobilizações locais e de 
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um contexto mais amplo, construído ao longo de décadas. Assim, fica evidente a importância das 

lutas faveladas para a conquista de condições dignas de vida nesses locais. 

O caso das reivindicações dos moradores de favelas de Belo Horizonte é um exemplo: 

Quando a política pública era de remoção, as lutas eram pelo direito de permanência; depois as 

favelas se tornam questão social, quando, utilizando o discurso do direito, as reivindicações eram 

por infra-estrutura (saneamento, água, luz) e por equipamentos públicos (escolas, creches, centros 

de saúde etc.); após os programas de revitalização e recuperação, as lutas passaram a reivindicar, 

além da infra-estrutura, a titulação como forma de assegurar a permanência no local. Hoje, com a 

implementação de programas como o Vila Viva, quais serão as reivindicações? 

Desconfio que as lutas, muitas vezes, se prendem a problemas e formatos, mesmo após 

conquistas e modificação de situações. A manutenção do foco apenas no Estado e nas questões de 

infra-estrutura e equipamentos (mesmo após as conquistas) pode invisibilizar, nas discussões e 

reivindicações, o controle e a normalização. Ao mesmo tempo, abre outras possibilidades para 

que o Estado, nos embates cotidianos, específicos e reais se aproprie das reivindicações, 

incorporando-as aos mecanismos de controle e normalização.     

Nesse sentido, é preciso estar atento e desconfiar do poder, mas é preciso, mais ainda, 

desconfiar das nossas escolhas. Algumas lutas talvez não representem uma autêntica resistência, 

uma vez que a maioria delas opera na mesma lógica que a suscitou. Em outras palavras, sob a 

pretensão e a ilusão de resistir, alguns movimentos, ao invés de enfraquecer, fortalecem o 

esquema de poder que nos oprime, nos ata. Portanto, torna-se imprescindível que desconfiemos e 

interroguemos normas, hábitos, consensos; que desnaturalizemos modelos, formas de vida, visões 

de mundo, verdades universais, saberes totalizantes, consentindo que o poder está em toda parte, 

mas que há sempre a possibilidade de resistência.  

Os problemas e reivindicações decorrentes das primeiras mudanças para os apartamentos 

(como a má qualidade dos materiais, a manutenção dos espaços comuns, a falta de certos 

equipamentos na área externa dos prédios) revelam que técnicos e moradores percebem e lidam 

com o espaço dos apartamentos de formas diferentes. Mesmo com as tentativas de controle do 

poder público (como no Morro das Pedras por meio do Projeto Pós-Morar, que acompanha e 

fiscaliza as famílias nos novos apartamentos), as resistências e subversões aos modelos e padrões 

impostos pelos apartamentos podem existir. 
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Nesse sentido, podemos vislumbrar uma convergência entre Foucault e Lefebvre (1999), 

uma vez que este último afirma que é no nível P (o nível do cotidiano, do espaço da casa, da 

morada) que se encontra a possibilidade de mudança, de transformação e de se existir 

poeticamente, pois esse é o maior potencial e possibilidade oferecidos pelo urbano. 
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