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Sobre os realizadores:
PRAXIS

Práticas sociais no espaço urbano Grupo de pesquisa,
coordenado pela Profa. Dra. Denise Morado Nascimento, se-
diado pelo Departamento de Projetos (PRJ) e pelo Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU) da
Escola de Arquitetura da UFMG, com projetos financiados
e/ou apoiados pela FAPEMIG, CNPq, Capes e ProEx/UFMG.
Objetiva investigar criticamente as condições contemporâ-
neas de projeto, produção e uso do espaço urbano, mapear
criticamente aspectos das dinâmicas socioespaciais das
cidades brasileiras e desenvolver práticas compartilhadas
através da mediação entre tecnologia, projeto, construção,
informação, vivência e criatividade em torno dos agentes
envolvidos nesses processos.

Saiba mais: https://www.arq.ufmg.br/praxis

Favela é Isso Aí
Organização não governamental fundada em 2004 a

partir dos resultados do Guia Cultural das Vilas e Favelas de
Belo Horizonte. A organização foi criada com o objetivo de
proporcionar a construção da cidadania a partir do apoio e
divulgação das ações de arte e cultura da periferia. Busca
também contribuir para a redução da discriminação em
relação aos moradores de vilas e favelas, promover geração
de renda para os grupos culturais, melhorar as condições
do fazer artístico e contribuir para os processos de transfor-
mação social através da arte e da cultura.
Saiba mais: http://www.favelaeissoai.com.br/

Sobre os pesquisadores:
Clarice Libânio é antropóloga, doutoranda em arquitetura
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Comunicação Social / Relações Públicas pela
Faculdade Unicentro Newton Paiva, pós-graduado em
Ensino e pesquisa no campo da arte e da cultura pela Escola
Guingnard / UEMG, artista visual e pesquisador associado
da ONG Favela é Isso Aí.

Fabrício Frederico Goulart é estudante do curso de
Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, bolsista de extensão
do PRAXIS (ProEx/UFMG).

Rafael Reis Bittencourt é sociólogo, mestrando do
NPGAU/UFMG e militante das Brigadas Populares.

Patrocínio
Projeto IF 0177/2014

Prosa e Poesia no Morro é um projeto da Editora Favela
é Isso Aí focado no lançamento de livros sobre a produção
artística das favelas de Belo Horizonte – MG. Em 2008 foram
lançados os livros:

• Banco da Memória - história, cadastro de entidades
e de artistas de 18 comunidades de BH;

• Produção literária - coletânea de poesias, prosas
e contos produzidos por artistas das favelas,
recolhidos através de edital público;

• Receitas da Comunidade - receitas de mulheres
residentes nas favelas de Belo Horizonte;

• Pensando as favelas de Belo Horizonte: Ensaios,
com artigos de profissionais ligados à área das
ciências sociais e humanas sobre a situação das
vilas e favelas da capital;

• Mostra de Artesanato, reunindo doze grupos,
artesãos-solo e cooperativas das comunidades.

Em 2015, como continuidade, foi lançado o Caderno de
Experiências Arte, cultura e transformação social, produto
do Seminário de mesmo nome, reunindo 30 experiências de
projetos socioculturais brasileiros.

Em 2016, com a Coleção transformada em Série, estão
sendo publicados mais três volumes:

• Banco da Memória 2016: Ocupações urbanas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, em parceria com
o grupo de pesquisa PRAXIS / EA / UFMG, traz
informações sobre 22 ocupações da Capital
e RMBH, incluindo dados urbanísticos, jurídicos,
sociais e culturais;

• Favelas e periferias metropolitanas: exclusão,
resistência, cultura e potência, com ensaios
de especialistas sobre a situação sociocultural,
socioeconômica e socioespacial dos territórios
de exclusão na RMBH;

• Grupo do Beco e Casa do Beco: 20 anos de trajetória
artística e comunitária, comemoração dos 20 anos
de criação do Grupo do Beco, da Barragem Santa Lúcia,
trazendo suas peças de teatro e registro histórico.
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Apresentação

O presente volume é parte da Série Prosa e Poesia no Morro 2016, cuja publicação foi

viabilizada através de projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Hori-

zonte e financiado pelas empresas BDMG e ArcelorMittal Brasil.

As pesquisas que o subsidiaram tiveram recursos aportados pelo CNPq, Fapemig e Pro-

Ex/UFMG, bem como apoiadas pelo NPGAU/UFMG e Capes.

Inicialmente lançada como Coleção, em 2008, a Série Prosa e Poesia no Morro já conta

com seis volumes publicados, aos quais vêm se somar mais quatro neste ano.

Este livro, em específico, é continuidade do Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo

Horizonte (2004) e do livro Banco da Memória (2008), que sempre buscaram trazer seu olhar

sobre a história e manifestações artísticas e culturais das comunidades de Belo Horizonte.

Nesta edição, o foco são as ocupações urbanas da RMBH, em parceria com o grupo de pes-

quisa PRAXIS/EA-UFMG.

Nosso especial agradecimento a todos os moradores das ocupações urbanas e lideran-

ças dos movimentos sociais, além de todos os pesquisadores e colaboradores do PRAXIS e do

Favela é Isso Aí; aos grupos, artistas e moradores de dentro (e de fora) das comunidades aqui

retratadas que têm se envolvido em suas lutas e na causa pelo direito à cidade; aos fotógra-

fos que compartilharam sua arte e sua visão particular sobre as ocupações e suas manifesta-

ções; por fim, aos financiadores e patrocinadores do projeto, que facultaram sua viabilização

e publicização.

Belo Horizonte, agosto de 2016.
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As ocupações urbanas
como processo

de construção do espaço
Este livro nasceu gemelo, formado por dois óvulos fecundados em separado, gêmeos

fraternos, desenvolvidos de maneira independente e no mesmo período. Nasceu de uma feliz

convergência de propósitos, de buscas e de convicções.

De um lado, foi gerado a partir de projetos de pesquisa e de extensão dos professores

e estudantes envolvidos no grupo PRAXIS, da Escola de Arquitetura da Universidade Federal

de Minas Gerais. De outro, nasceu do projeto Banco da Memória, da ONG Favela é Isso Aí, pro-

posto e aprovado junto à Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Um buscava o olhar sobre as principais características urbanas, físicas, sociais e jurídi-

cas das ocupações urbanas de Belo Horizonte e Região Metropolitana. O outro, focado apenas

na capital mineira, pretendia conhecer suas práticas culturais e principais manifestações ar-

tísticas e populares. Cada um deles, como parcela da mesma realidade, precisava, de fato, do

encontro com o outro, numa complementaridade necessária e saudável para todos.

Foi desta parceria que nasceu e se construiu esse volume, antes dois, agora uno, e que

o leitor pode conferir nas próximas páginas. Está estruturado numa linha do tempo, com as

ocupações ordenadas não por município onde estão presentes, mas por existência, por data

de surgimento.

O trabalho foi desenvolvido em 24 ocupações urbanas, onde, estima-se, vivam cerca de

14 mil famílias ou aproximadamente 55 mil pessoas. As ocupações pesquisadas foram:

• Em Belo Horizonte: Novo Lajedo (2002), Camilo Torres (2008), Dandara (2009), Irmã Doro-

thy (2010), Zilah Spósito/Helena Greco (2011), Vila Pomar do Cafezal (2012), Novo Paraíso

(2012), Eliana Silva (2012), Rosa Leão (2013), Nelson Mandela (2014), Vila Esperança do

Calafate (2014), Terra Nossa (2014) e Paulo Freire (2015);

• Nos limites de Belo Horizonte com Santa Luzia: Esperança (2013) e Vitória (2013), confi-

gurando, ao lado da já citada Rosa Leão, as ocupações da Região Izidora;

• Em São José da Lapa: Nova Cachoeira (2012);

• Em Contagem: Guarani Kaiowá (2013) e William Rosa (2013);

• Em Ribeirão das Neves: Tomás Balduíno (2014);

• Em Betim: Tomás Balduíno (2014), Primeiro de Maio (2014) e Shekinah (2014);

• Em Nova Lima: Canto do Rio (1996) e Canaã (2011).
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Do ponto de vista do marco conceitual, as ocupações urbanas referem-se às ações de

famílias em luta pela moradia, apoiadas por diversos atores coletivos - como movimentos so-

ciais, entidades de direitos humanos e grupos de pesquisa de universidades. Os ocupantes

que autoconstroem suas casas e espaços comuns em áreas vazias, abandonadas e/ou su-

butilizadas, com o intuito de lhes garantir o direito à moradia e à cidade. A partir desse marco

conceitual, definiu-se o universo a ser pesquisado.

É fundamental destacar que tais ocupações, apesar de possuírem pelo menos mais de

um ano de existência, portanto consolidadas ou em vias de consolidação, encontram-se em

situação de insegurança da posse da terra e com serviços urbanos insuficientes (distribuição

de água, rede de energia, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, drenagem pluvial e

pavimentação), não implementados pelo poder público, configurando violações diversas dos

direitos humanos.

É preciso evidenciar que o Brasil é signatário de inúmeros tratados internacionais, além

da própria Constituição Federal e do Estatuto das Cidades, onde os serviços urbanos são

configurados como direitos básicos e universais de todo cidadão, independentemente da con-

dição social, urbana ou fundiária dos territórios em que residem. Nesse sentido, ressalta-se

a necessidade de se reconhecer e de se legitimar os processos autoconstruídos realizados

pelos moradores e, a partir desse ponto, viabilizar pontes de articulação e mediação entre os

padrões e os serviços formais estabelecidos pelo Estado e as propostas efetivadas pela prá-

tica popular.

As ocupações, como se verá a seguir, são fruto de processos individuais e coletivos,

mediados pelos saberes populares e realizados com poucos recursos financeiros. Se em gran-

de parte apresentam condições satisfatórias de habitabilidade, tais condições não podem ser

tratadas de forma padronizada ou genérica, por serem distintas em cada ocupação.

Embora não seja a intenção deste livro apontar de maneira definitiva uma narrativa his-

tórica e política da produção social do espaço na RMBH, relato múltiplo, e que depende de cada

ator social que o constrói, tem-se claramente que as ocupações urbanas na região impõem,

a partir dos anos 2000, um novo campo de reflexão e prática da moradia social e da reforma

urbana. Tal campo tem visto emergir novos atores coletivos, como os movimentos sociais, en-

tidades de assessoria técnica e grupos de pesquisa das universidades.

O livro foi estruturado, como já mencionado, seguindo a linha temporal das ocupações

urbanas na RMBH. Na descrição de cada ocupação, além do resumo histórico, apresenta-se

sua localização, extensão, número de famílias, movimentos sociais atuantes e, em seguida,

dados referentes à situação urbana. Avalia-se ainda a existência de plano urbanístico prévio

ao processo de ocupação do terreno, as informações sobre serviços e transporte urbano, bem

como sobre os processos de autoconstrução das residências e espaços comuns em cada

ocupação.

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:12;Data:03 de Aug de 2016 13:52:53



13

Denise Morado Nascimento e Clarice Libânio

Por fim, a situação jurídica de cada ocupação é apresentada por meio dos processos

judiciários: ações judiciais de reintegração de posse, recursos mobilizados na segunda ins-

tância e Ações Civis Públicas movidas por moradores.

Para as ocupações situadas no município de Belo Horizonte foram levantados, além

das informações urbanísticas e jurídicas - de responsabilidade dos pesquisadores do grupo

PRAXIS -, dados sobre o acesso da população aos equipamentos públicos e sobre as principais

manifestações culturais, artísticas e populares desenvolvidas em cada território – a cargo da

equipe do Favela é Isso Aí.

Neste âmbito, buscou-se entender quais eram as principais festas e comemorações

das comunidades, os destaques de sua culinária, os grupos, artistas e artesãos que residiam

na ocupação, além de apontar teses, vídeos, artigos e sites que tratassem de cada uma delas

e pudessem ser consultados por aqueles que se interessassem por conhecer de maneira mais

aprofundada cada território.

A partir da visão do conjunto de tais ocupações, pretende-se ampliar e difundir as in-

formações sobre as mesmas, reconhecendo-as como cidade em si, tanto do ponto de vista

dos processos sociais e urbanos que aí se desenvolvem quanto no que é relativo à produ-

ção de sentidos através de suas manifestações simbólicas, sejam estas coletivas ou indi-

viduais. Desta forma, entende-se que outras pesquisas podem, no futuro, avançar sobre o

tema e complementá-lo, cada qual aprofundando aspectos de interesse específico de outros

pesquisadores.

Do ponto de vista da cidade e da população como um todo, imagina-se que conhecer

este universo mais de perto possa também contribuir para um olhar mais embasado e menos

preconceituoso sobre a realidade vivida por estas famílias. Pode também trazer novas pers-

pectivas e pontos de vista sobre a urgente discussão a respeito da garantia de direitos e da

redução das desigualdades no meio urbano, abaladas constantemente num período de grande

turbulência democrática como este que temos vivido no Brasil.

Clarice Libânio e Denise Morado Nascimento
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Fórum de Moradia do Barreiro

Canto do Rio

3.500

Oswaldo Barbosa
Pena - Nova Lima 1996 MLB

142 Barreiro - BH 02/2008 Fórum de Moradia do Barreiro

1.200 Céu Azul - BH 03/2009
Comissão Pastoral da Terra
Brigadas Populares

223 Barreiro - BH 02/2010

130 Zilah Spósito - BH 09/2011
MLPM/
Brigadas Populares
Comissão Pastoral da Terra

Novo Paraíso 350 Palmeiras - BH 08/2012 Brigadas Populares
Comissão Pastoral da Terra

Eliana Silva 350 Barreiro - BH 08/2012 MLB

Guarani Kaiowá 150 Ressaca - Contagem 03/2013 Brigadas Populares
Frente Terra e Autonomia (FTA)

Rosa Leão 1.500 Zilah Spósito - BH 05/2013 MLB/ CPT/ BP

Vila Pomar
do Cafezal

120 Aglomerado
da Serra - BH

05/2012 AsF/BP

Nova Cachoeira 60 Cachoeira -
São José da Lapa 11/2012 MLB

Ocupação Famílias Localização Surgimento Movimentos envolvidos

Novo Lajedo

Camilo Torres

Dandara

Irmã Dorothy

Zilah Spósito/
Helena Greco

19

MG-020 2002
Brigadas Populares (BP)
Associação Comunitária Novo Lajedo

12 Nova Suiça -
Nova Lima 01/2011 MLBCanaã
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Esperança 2.000 Londrina - Santa Luzia 06/2013 MLB/ CPT/ BP

Vitória 2.500 Baronesa - Santa Luzia 07/2013 MLB/ CPT/ BP

Nelson Mandela 310 Barreiro - BH 03/2014 MLB/ CPT

Dom Tomás
Balduíno (R) 280 Areias - Ribeirão

das Neves
05/2014 Brigadas Populares

Dom Tomás
Balduíno (B) 110 Jardim Petrópolis -

Betim
07/2014 Pastoral da Juventude/

BP

Shekinah 160 Sítio Poções - Betim 09/2014 Pastoral da Juventude

William Rosa 600 Laguna - Contagem 10/2013 Luta Popular

Vila Esperança
do Calafate 70 Calafate - BH 09/2014 Frente Terra e Autonomia

Terra Nossa 235 Taquaril - BH 11/2014 Nenhuma

Paulo Freire 170 Barreiro - BH 05/2015 MLB

Ocupação Famílias Localização Surgimento Movimentos envolvidos

Total 14.269

Primeiro de Maio 78 Sítio Poções - Betim 05/2014 CPT
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Contagem

Betim

Esmeraldas

Santa Luzia

Confins
Lagoa Santa

Pedro Leopoldo

Sabará

Raposos

Ribeirão das Neves

Ibirité

Belo Horizonte

Vespasiano

S. José da Lapa

Nova Lima

16

4

5

6

2

8

10

12

13
14

15

18

20

23

N

0 101 2 4 6 8
Km

Legenda:
Vias principais (avenidas e rodovias)

Limites - outros municípios RMBH

Limites - municípios com ocupações

Limites - Belo Horizonte

Ocupações Urbanas

Fonte: PDDI/UFMG; PRAXIS UFMG.

1. Canto do Rio
2. Novo Lajedo
3. Camilo Torres
4. Dandara
5. Irmã Dorothy
6. Canaã

7. Zilah S./Helena Greco
8. Pomar do Cafezal

9. Novo Paraíso
10. Eliana Silva
11. N. Cachoeira
12. Guarani Kaiowá
13. Rosa Leão
14. Esperança
15. Vitória
16. Willian Rosa

17. Nelson Mandela
18. D. Tomás Balduíno (R)
19. Primeiro de Maio
20. D. Tomás Balduíno (B)
21. Shekinah

22. V. Esperança do Calafate
23. Terra Nossa
24. Paulo Freire

Em ordem cronológica:

21
19

3
17

9

22

1

7

11

24

Sarzedo

Mapa das ocupações - RMBH
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2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

20
02

20
01

20
0019

99

19
98

19
97

19
96

2016 2015

2014

Paulo Freire
Terra Nossa
Shekinah

Vila Esperança do Calafate
Dom Tomás Balduíno (Betim)

Primeiro de Maio
Dom Tomás Balduíno (Ribeirão das Neves)

Nelson Mandela
Willian Rosa

Vitória
Esperança

Rosa Leão
Guarani Kaiowá

Nova Cachoeira
Eliana Silva

Novo Paraíso
Vila Pomar do Cafezal

Zilah Spósito/Helena Greco
Canaã

Irmã Dorothy
Dandara

Camilo Torres
Novo Lajedo
Canto do Rio

As ocupações urbanas no tempo

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:17;Data:03 de Aug de 2016 13:52:54



1818

Ocupa -çõeS

fo
to

M
a

th
e

u
s

S
á

M
o

tt
a

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:18;Data:03 de Aug de 2016 13:52:54



1919

upa -çõeS

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:19;Data:03 de Aug de 2016 13:52:54



20

Ocupações Urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Canto do Rio
A ocupação Canto do Rio, em Nova Lima

(rua José Augustino, bairro Oswaldo Barbosa

Pena), aconteceu de forma espontânea. Após a

ameaça de reintegração de posse, a ocupação foi

organizada com o apoio do movimento MLB/MG e

de mais três outras ocupações da cidade também

ameaçadas de despejo (Galo, Fênix e Canaã).

As primeiras famílias chegaram há 20 anos

e foram autoconstruíndo suas casas na área. Des-

de então, o ambiente comum não tem sido muito

modificado (com ruas internas erodidas e esca-

darias sobre o piso batido de barro). As moradias

ainda apresentam precariedades dada a significa-

tiva vulnerabilidade socioeconômica dos morado-

res. Alguns cômodos das moradias foram cons-

truídos em alvenaria, mas há outros de madeira.

As redes de água, luz e esgoto são improvisadas.

Segundo relato dos moradores, a Prefeitura

de Nova Lima quer removê-los com base em ação

judicial movida pelo Ministério Público do Estado

de Minas Gerais em razão de ocupação estar em

Área de Preservação Permanente (APP). Recente-
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mente, as casas foram cadastradas e seladas,

procedimento que usualmente antecipa despejo.

Os moradores e relatam também que, até o mo-

mento, nenhuma outra possibilidade foi formal-

mente apresentada pela Prefeitura.

Os moradores e o movimento MLB preten-

dem desenvolver laudo que explicite a viabilida-

de técnica das moradias assentadas em áreas de

preservação ambiental assim como ocorre em em-

preendimentos de habitação social, por exemplo,

Minha Casa Minha Vida.

Nesse sentido, diretrizes coletivas pode-

rão contribuir para a mitigação dos impactos so-

bre a área e sobre o ribeirão dos Cristais, como,

por exemplo, implementação de soluções alterna-

tivas de esgotamento sanitário, remanejamento

das casas e plantio de hortas comunitárias.

Próximo à ocupação Canto do Rio, encon-

tra-se uma comunidade cigana, presente há cin-

co anos, morando em barracos de lona. Apesar de

serem reconhecidamente nômades, os cigarros

manifestam o desejo de continuar na ocupação

ainda por longos anos e auxiliar os demais mora-

dores em sua organização cotidiana para a busca

de alternativas à pressão do Executivo municipal

pelo despejo.

Dados básicos do assentamento

Canto do RioNome:

Rua José Augustino, 244Localização:

Oswaldo Barbosa PenaBairro:

--Regional:

Nova LimaMunicípio:

19 famílias
Número estimado de famílias:

12.541 m2Extensão territorial:

Movimentos sociais atuantes:

Movimento de Luta nos
Bairros Vilas e Favelas

1996Surgimento:

20 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?
Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Vista aérea, bairro Oswaldo Barbosa Pena

Fonte: Base Google Earth, 2016.

Casas autoconstruidas às margens
do ribeirão dos Cristais.

Foto : RRAXIS.

Status

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

atual:
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A ocupação Novo Lajedo iniciou-se em 2002.

É, portanto, uma das mais antigas em Belo Horizonte

e uma das maiores, com 3.500 famílias. Sendo uma

ocupação espontânea, recebendo posteriormente o

apoio das Brigadas Populares, possui hoje uma as-

sociação de moradores formalmente constituída que

representa seus pleitos diante dos poderes públicos

- Associação Comunitária Novo Lajedo.

Encontra-se já consolidada, quase como

um verdadeiro bairro, com todas as casas cons-

truídas em alvenaria, a maioria delas espaçosa e

confortável, com grande investimento financeiro

dos próprios moradores.

Localiza-se na região norte, formalmente

dentro da Região Izidora, em sua porção leste. É

vizinha aos bairros Lajedo, Tupi, Novo Tupi e Ri-

beiro de Abreu. A entrada principal da ocupação

localiza-se às margens da MG-020, que liga Belo

Horizonte a Santa Luzia, na altura do Km 15. En-

contra-se em zona de muitos bairros populares e

de baixa renda, respondendo a tendência de ex-

pansão periférica do crescimento da cidade.

O parcelamento do terreno foi realizado à

medida que novos moradores chegavam e a ocu-

pação se desenvolvia. A maior parte do acesso às

casas se dá por ruas, mas também são encontra-

dos becos pequenos.

Novo Lajedo
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A Novo Lajedo não obteve qualquer inves-

timento do poder público. Toda a infraestrutu-

ra necessária – abertura de vias internas, espa-

ços comuns e a rede de distribuição de água e

de energia – para a viabilização da vida em meio

urbano foi realizada pelos próprios moradores por

meio da autoconstrução.

Apesar da capacidade explícita dos mora-

dores de autoconstruírem as redes de serviços

urbanos, as instalações apresentam falhas, aci-

dentes de trabalho ocorrem cotidianamente e os

custos de manutenção são altos.

Atualmente, a ocupação não se encontra

em situação de conflito fundiário ou ameaçada de

despejo, ainda que sem garantia do direito à pos-

se e/ou à permanência no terreno. Um processo

de reintegração de posse foi iniciado mas extinto

pela desistência de seu próprio autor. Porém, há

uma ação civil pública da Defensoria Pública Esta-

dual contra o governo do Estado e a Prefeitura de

Belo Horizonte por não proverem os serviços urba-

nos às famílias. Ainda não houve decisão judicial

quanto a este processo.

Em 2015, os moradores, representados por

sua associação, conquistaram o direito de parti-

cipar da elaboração do Programa de Regularização

Urbanística (PRU) por meio do Orçamento Partici-

pativo Municipal biênio 2015/2016, com a proposta

de hierarquizar as intervenções necessárias para

a produção de melhorias locais.

Dados básicos do assentamento

Novo LajedoNome:

MG-020, Km15Localização:

Tupi, Novo TupiBairro:

NorteRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

3.500 famílias
Número estimado de famílias:

311.550 m2Extensão territorial:

Movimentos sociais atuantes:
Brigadas Populares,
Associação Comunitária
Novo Lajedo

2002Surgimento:

14 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?
Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Padrão predominante das moradias.

Foto: PRAXIS

Acesso a equipamentos públicos

A população da ocupação é atendida na

região do entorno, principalmente nos bairros La-

jedo, Ribeiro de Abreu e Novo Aarão Reis.

Os serviços de saúde provêm dos centros

de Saúde MG-20 e Lajedo. O atendimento da edu-

cação, por sua vez, é prestado pelas UMEI Laje-

do e Betinho, pelas escolas municipais secretário

Humberto Almeida (MG-20) e Herbert José de Sou-

za (Novo Aarão Reis) e pela Escola Estadual Bolí-

var Tinoco Mineiro(Ribeiro de Abreu).

O atendimento dos serviços de assistên-

cia social é feito no Espaço BH Cidadania Brasili-

na Maria de Oliveira, situado na avenida Risoleta

Neves (antiga Via 240), numa distância aproxima-

da de três quilômetros da comunidade. Também

neste espaço são ofertadas oficinas culturais da

Escola Livre de Artes (ELA), antigo Programa Are-

na da Cultura.

As atividades de esporte e lazer são reali-

zadas principalmente na academia da cidade, com

equipamentos de ginástica, pista de cooper e ci-

clovia, situada na Via 240, bem como no campo de

futebol de terra, na própria comunidade.

Neste local, os entrevistados informaram

que há intenção de se implantar uma praça para

o convívio dos moradores. Também há a propos-

ta de se construir um centro comunitário em área

próxima, onde atualmente são realizados encon-

tros e reuniões da comunidade.
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Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Status

Situação jurídica

002407385457-2
(Ação Defensoria Pública)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

atual:

Conheça mais

http://www.pstu.org.br/node/11539

http://www.midiaindependente.org/
pt/red/2006/04/351660.shtml

http://www.cmbh.mg.gov.br/chapeu/
ocupacao-novo-lajedo

Filmes e vídeos

Projeto Oásis na Ocupação:
https://www.youtube.com/
watch?v=8zI72npQTOE

Vista aérea, Rodovia MG-020.

Fonte: Base Google Earth, 2015.
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A ocupação Camilo Torres localiza-se da

avenida Perimetral, tendo como referência o nú-

mero 383, bairro Vila Santa Rita, Belo Horizonte.

Foi a primeira da região, neste ciclo recente; pos-

teriormente, outras quatro ocupações surgiram no

mesmo vale que circunda seu terreno – Irmã Do-

rothy, Eliana Silva, Nelson Mandela e Paulo Frei-

re, conformando uma conurbação de territórios

ocupados.

O terreno era composto inicialmente por

propriedades de origens pública e privada. A área

pública foi repassada à iniciativa privada pela

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Mi-

nas Gerais (CODEMIG, antiga Companhia de Distri-

tos Industriais de Minas Gerais - CDI), objetivando

fomentar o desenvolvimento industrial da região.

As empresas beneficiadas tinham como obriga-

ção contratual implantar empreendimentos eco-

nômicos nos terrenos repassados. Entretanto, as

áreas permaneceram inutilizadas e vazias, sem

cumprir sua função social.

As famílias que participaram do ato de ocu-

pação e dos primeiros anos de construção do ter-

ritório pertenciam ao Fórum de Moradia do Bar-

reiro, cadastrado na Prefeitura de Belo Horizonte.

Em razão das dificuldades políticas enfrentadas

pelos movimentos sociais de luta pela moradia, e

cansados de esperar pela efetivação de uma po-

lítica habitacional que lhes beneficiassem, mora-

dores ocuparam o terreno em 2008. A partir daí,

foram assessorados juridicamente pelo professor

Fábio Alves dos Santos, da Faculdade de Direito

Camilo Torres
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da Puc Minas/Serviço de Assistência Judiciária. O

rompimento dos moradores com o poder municipal

alimentou o movimento de ocupações na cidade,

o qual se mostrou como possibilidade diante das

políticas habitacionais públicas claramente des-

gastadas e insuficientes.

A ocupação Camilo Torres hoje possui uma

ordem de reintegração de posse, mas seu cumpri-

mento não foi realizado. Além da dificuldade po-

lítica de ação da Polícia Militar, a propriedade do

imóvel não se confirmou por meio dos processos

jurídicos.

Desde novembro de 2015, a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais (COPASA) está ins-

talando a rede de distribuição de água na Camilo

Torres (além da Irmã Dorothy e Eliana Silva), após

forte e constante pressão política das famílias ali

presentes. Ainda faltam as redes de energia elé-

trica, de esgotamento sanitário e de drenagem e

pavimentação das ruas.

Os projetos de lei (PL) 1.749/15 e 1.750/15,

que instituem o novo Plano Diretor de Belo Hori-

zonte, foram enviados à Câmara dos Vereadores

de Belo Horizonte. Se aprovados, a ocupação Ca-

milo Torres, bem como possivelmente outras ocu-

pações urbanas de Belo Horizonte, poderão ser

reconhecidas como Áreas de Especial Interesse

Social (AEIS-2), isto é, “loteamentos clandestinos

passíveis de regularização”.

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

Dados básicos do assentamento

Camilo TorresNome:

Avenida Perimetral, 383Localização:

Vila Santa RitaBairro:

BarreiroRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

142 famíliasTamanho:

17.126 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Fórum de Moradia do Barreiro

Fevereiro de 2008Surgimento:

8 anosIdade:
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Acesso a equipamentos públicos

A liderança entrevistada na ocupação faz

parte do Movimento Luta Popular e informou que a

comunidade não conta com nenhum tipo de equi-

pamento público instalado dentro de seu territó-

rio. Assim, é necessário deslocar-se para os bair-

ros vizinhos para todos os tipos de demanda de

atendimento público.

Para serviços de saúde os moradores uti-

lizam o Centro de Saúde Mangueiras, ao passo

que o atendimento de assistência social é feito

pelo Centro de Referência de Assistência Social

- CRAS Petrópolis.

Quanto à educação, os moradores utilizam

as escolas municipais Luiz Gonzaga Júnior (Vila

Santa Rita) e Presidente Itamar Franco (Vale do

Jatobá), além da Escola Estadual Dr. Aurino Mo-

rais, a mais distante para deslocamento dos

alunos.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0024.08.969846-8
(reintegração de posse)
0024.08.181421-2

(embargos de terceiro)

00445251-81.2011.8.13.0024
(ação civil pública)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Observação:

A PM sempre alegou incapacidade de
cumprir o mandado.
Território contíguo à Ocupação Camilo
Torres, com situação semelhante quanto
ao não cumprimento da reintegração
de posse.

Status atual:

Panorâmica da ocupação.

Foto: PRAXIS.
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O único local para uso coletivo dentro da co-

munidade é um espaço chamado de Escolinha, onde

funcionava a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De fato, é um centro comunitário que foi ampliado

e reformado e tem sido usado para as reuniões da

ocupação e para cultos evangélicos.

O lazer é restrito, sendo registrada apenas a

presença de um campo de futebol de terra na Vila

Santa Rita e uma academia da cidade, situada ao

lado do Centro Cultural Vila Santa Rita, também o

único equipamento cultural da região.

Manifestações culturais

A comunidade tem eventos e festividades

já tradicionais, geralmente realizadas na chama-

da Praça da Assembleia, uma área livre no centro

da comunidade onde os moradores se reúnem para

discutir assuntos de interesse coletivo.

Nas festas e eventos da comunidade são

servidos pratos como caldos de mocotó, feijão e

mandioca, preparados pelos próprios moradores.

Foi citado um artesão local, Marcos, que de-

senvolve trabalhos com palitos de picolé.

A falta de atividades culturais, eventos, ofi-

cinas e debates sobre questões como cidadania,

racismo e homofobia, entre outros, foi citada como

carência pelos entrevistados.

Camilo Torres, Brother Soul.

Foto: Ed Marte.
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Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Festa Junina

Festa de Natal

Dia das Crianças

16 de fevereiro

Junho

Outubro

25 de dezembro

Praça da Assembleia

Praça da Assembleia

Praça da Assembleia

Praça da Assembleia

Festa com bolo de
aniversário

Quadrilha e barraquinhas
com comida típica

Brincadeiras e distribuição
de brinquedos

Distribuição de presentes
para as crianças

Camilo Torres.

Foto: Ed Marte.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/
Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=rRuWwkYBR6w

Páginas, blogues e sites

https://www.facebook.com/ocupaca.torres

Blogues:
http://ocupacoescamilotorresirmadorothy.
blogspot.com.br/

http://comunidadecamilotorres.blogspot.
com.br/

http://ocupacaocamilotorres.blogspot.
com.br/

Facebook:

Vista áerea, Barreiro.

Base Google Earth, 2015.
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A ocupação Dandara representa experiên-

cia paradigmática para o ciclo de ocupações em

terrenos descumpridores de sua função social.

Foi a primeira ocupação organizada a partir de di-

retrizes de uso e de ocupação do solo autopro-

movido pelos moradores e lideranças, assesso-

rados tecnicamente por arquitetos e urbanistas,

Escritório de Integração da PucMinas e a Faculda-

de de Direito da PucMinas/Serviço de Assistência

Judiciária.

Além disso, a ocupação teve grande impac-

to na opinião pública em razão de sua grande Es-

cala. Cerca de mil famílias participaram do proces-

so inicial, ocupando terreno urbano abandonado,

com cerca de 350 mil metros quadrados. A partir

daí, evidenciou-se a fragilidade das políticas pú-

blicas em enfrentar a problemática habitacional

municipal mas também nacional.

A ocupação está localizada no bairro Céu

Azul, na região da Pampulha, em zona fronteiriça

entre Contagem, Ribeirão das Neves e Belo Hori-

zonte. Em cadastramento recente realizado pela

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo

Horizonte (URBEL) para fins judiciais, foram regis-

trados cerca de 1.200 domicílios/famílias e aproxi-

madamente 5 mil pessoas.

O plano urbanístico da ocupação previu ini-

cialmente 887 lotes unifamiliares padronizados de

128 m2; posteriormente, algumas famílias dividiram

os lotes e/ou criaram outros domicílios (em dois

pavimentos), o que explica um maior número de

domicílios e famílias cadastradas. As vias de cir-

culação interna têm de 20 a 35 metros de largura

e as outras vias menores têm 10 metros de largura.

Foram reservadas também áreas para espaços e

equipamentos comuns (centro social e centro reli-

Dandara

Fo
to

:P
RÁ

XI
S

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:33;Data:03 de Aug de 2016 13:53:14



34

Ocupações Urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte

gioso ecumênico, autoconstruídos coletivamente)

e áreas de preservação ambiental. Ressalta-se que

seu desenho urbano foi realizado à luz da legisla-

ção urbanística vigente.

Após decisão colegiada de desembargado-

res do Tribunal de Justiça em relação à Ação Civil

Pública movida pela Defensoria Pública diante da

violação de direitos das famílias ocupantes, a or-

dem de reintegração de posse foi suspensa pelo

Juiz da Vara Pública, inclinado a resolver o conflito

fazendo uso da mediação com vistas à manuten-

ção do território ocupado.

Hoje não há ordem judicial para reintegra-

ção de posse. O processo caminha para uma de-

cisão final em primeira instância. Contudo, as fa-

mílias ainda vivem sem o acesso formal e regular

aos serviços de água, energia, esgotamento, pa-

vimentação e coleta de resíduos, que cabem à

Prefeitura de Belo Horizonte e ao Governo do Es-

tado e suas respectivas concessionárias.

Em 2015, a ocupação adquiriu o maior nú-

mero de delegados para a votação do Orçamento

Participativo biênio 2015/2016 e garantiu a apro-

vação da obra de pavimentação das ruas. Encon-

tram-se também na Câmara de Vereadores os PL

1749/15 e 1750/15, conforme à página 29.

Dados básicos do assentamento

DandaraNome:

Rua Stanislaw Pedro
Boardman esquina com
Rua Geraldo Orozimbo

Localização:

Céu AzulBairro:

PampulhaRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

1.200 famíliasTamanho:

262.466 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Comissão Pastoral da Terra,
Brigadas Populares

Abril de 2009Surgimento:

6 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos

O acesso da população aos equipamentos

públicos é realizado em seu entorno. Na área da

saúde, o atendimento é prestado pelo Anexo do

Centro de Saúde Itamarati, localizado no bairro

Trevo, a cerca de 20 minutos de caminhada da

ocupação.

Já os serviços de educação são busca-

dos pela comunidade na UMEI Céu Azul, escolas

municipais Professora Ondina Nobre e Joaquim

dos Santos e na Escola Estadual Deputado Ma-

noel Costa, sendo esta última a mais próxima da

comunidade.

Uma das principais lacunas no atendimento

à população refere-se à assistência social, visto

que não há nenhum CRAS ou espaço BH Cidadania

em suas imediações.

Também não há espaços ou equipamentos

destinados ao lazer ou à cultura na região. A ocu-

pação conta com um Centro Comunitário, que é

ponto de encontro dos moradores e onde se re-

alizam reuniões, encontros e oficinas artísticas

e culturais. Junto ao Centro existe uma grande

área livre onde acontecem as festas e eventos

da comunidade.

Além da Brigadas Populares e da Comissão

Pastoral da Terra, as Obras Sociais da Igreja Ca-

tólica São José também atuam na comunidade.

Tal entidade, situada em sua vizinhança, ofere-

ce atendimento de assistência social; oficinas de

arte, cultura e artesanato; e oficinas profissiona-

lizantes, como padaria e computação.

Funciona também no espaço das Obras

Sociais o curso Pré-Enem Educafro, que atende

aos moradores da comunidade e da região. É ge-

rido por uma moradora da ocupação e um profes-

sor voluntário, com ajuda dos próprios alunos do

curso.

Na ocupação foram identificadas duas as-

sociações. A Associação de Moradia Dandara e

Ocupações de Belo Horizonte e Região Metropoli-

tana organiza festas e eventos nas comunidades

e fortalece a luta jurídica por moradia. Já a Asso-

ciação dos Moradores da Comunidade Dandara

(AMCD) foi criada recentemente e realiza trabalhos

sociais, luta pela instalação de serviços públicos,

como a implantação de água e luz na comunidade,

participação no Orçamento Participativo e encami-

nhamentos aos serviços de saúde, etc.

Status atual:

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0024.09.545746-1
(reintegração de posse)

1.0024.09.545746-1/001
(agravo do instrumento)

0024.10.035660-9
(ação civil pública)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

1.0024.10.035660-9/001
(agravo do instrumento)

Status atual:

Entrada da ocupação, 2013.

Foto: Brigadas Populares.
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Manifestações culturais

A ocupação já teve seu próprio veículo de

comunicação, o Jornal Dandara, que atualmente

encontra-se fora de circulação. A ocupação apre-

senta dois tipos predominantes de manifestação

artística e cultural: de um lado, o artesanato, es-

pecialmente representado por trabalhos com ma-

teriais reciclados, e, de outro, a música, do funk à

música gospel do violeiro conhecido como Seu Zé.

No funk o destaque é o MC Dedê, nascido

Adenilson Pereira dos Santos. MC Dedê é dançari-

no, cantor e compositor de Funk Consciente. Pos-

sui um CD gravado com 20 músicas próprias.

Morador da ocupação desde seu início, par-

ticipa das festas locais e já se apresentou em vá-

rios espaços em Belo Horizonte e em outras cida-

des, como Niterói (RJ). Também participou de um

curta-metragem sobre a ocupação Dandara, can-

tando o Funk da Dandara, de sua autoria (ver box).

Sonha em ser reconhecido na mídia e ter patrocí-

nio para viabilizar seu trabalho artístico.

Funk da Dandara
MC Dedê Refrão

Refrão
“1, 2, 3, 4, 5 mil,
Queremos moradia para o povo do Brasil
Meu povo é sofrido, não tem onde morar
Dandara é de luta, você pode acreditar”

Pra Justiça e pro governo pedimos compreensão
Que respeite nosso povo, que
não é cachorro, não
Só nos valoriza no dia de eleição
Depois que ganha nossos vo-
tos, não quer saber mais não
Meu povo é humilhado por causa de moradia
Olha só, meu Deus do céu, isso é muita covardia

Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm
Se não vêm, o Brasil perde também
Na letra desse funk eu falo a verdade
Sou MC Dedê, mando a realidade
Termino por aqui o meu desabafo
Pro meu povo querido, deixo o meu abraço

Vamos se unir com Jesus no coração
Deus vai nos ajudar a uma solução
Sou MC Dedê, mando a realidade
Termino por aqui o meu desabafo
Pro meu povo querido, deixo o meu abraço.

Dandara.

Foto: Priscila Musa.
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Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Festa Junina

Abril

Junho

Centro Comunitário

Centro Comunitário

, barracas com
comidas e bebidas

Quadrilha e barraquinhas
com comida típica

Shows

Dandara.

Foto: Priscila Musa.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/
Filmes e vídeos

Videoclipe do Dandara:
https://www.youtube.com/
watch?v=FKO0Lq4_H28

Filmes:
https://www.youtube.com/
watch?v=FQ4zbXaZHGY

https://www.youtube.com/
watch?v=5fjza-hZ4B0

https://www.youtube.com/
watch?v=ljQOj-Ej_Dc

https://www.youtube.com/
watch?v=qbLjJXhOiQk

https://www.youtube.com/
watch?v=T0rL_G6864k

https://www.youtube.com/
watch?v=252ERtjbxUw

Funk

Vista aérea, bairro Céu Azul.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

https://www.facebook.com/comunidade
dandara/?fref=ts

https://www.facebook.com/expodandara/
?fref=ts

Blogues:
http://ocupacaodandara.blogspot.com.br/

Facebook:

Páginas, blogues e sites

Trabalhos acadêmicos

Sobre as ocupações Dandara, Eliana Silva
e Guarani Kaiowá:

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/
dspace/handle/1843/BUOS-9QRGL5

Outros trabalhos:
https://prezi.com/qu7o01ucexq3/
a-ocupacao-dandara-e-o-acesso-as-
politicas-publicas-de-saude/

http://cimos.blog.br/wp-
content/uploads/2013/06/relatorio_
cidade-e-alteridade-ocupacoes.pdf
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A ocupação Irmã Dorothy é considerada

extensão da Camilo Torres, sendo uma das cin-

co ocupações urbanas que figuram neste vale

contornado pela avenida Perimetral, Barreiro, Belo

Horizonte. Com mais de cinco anos, acolhe cerca

de 223 famílias em lotes de tamanho variado, em

aproximadamente 50.000 m² de área.

Seu processo de estruturação não acon-

teceu a partir de elaboração prévia de um plano

urbanístico. Entretanto, os moradores contaram

com a assessoria técnica do PRAXIS (2010-2011)

na produção de processos compartilhados visan-

do a execução do esgotamento sanitário e da dre-

nagem bem como melhorias habitacionais, entre

outros temas.

Encontra-se em situação jurídica similar à

ocupação Camilo Torres – apesar de possuir a or-

dem de reintegração de posse, essa não foi exe-

cutada. A Polícia Militar alegou incapacidade de

realizar a remoção uma vez que a Prefeitura de

Belo Horizonte não assegura local de destino às

famílias.

A origem da propriedade do terreno ques-

tionada na justiça, por meio da assessoria do

Prof. Fábio Alves dos Santos (Faculdade de Direi-

to da PucMinas/Serviço de Assistência Judiciá-

ria), é também a mesma da ocupação Camilo Tor-

res. O terreno foi repassado à iniciativa privada

pela CDI (hoje CODEMIG) exigindo-se a contrapar-

tida de produção de empreendimento econômico

Irmã Dorothy
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no local, o que nunca foi realizado, ampliando os

argumentos contrários a qualquer tentativa de re-

moção das famílias.

Como dito anteriormente, desde novembro

de 2015 a COPASA está instalando a rede de dis-

tribuição de água. Mas ainda faltam as redes de

energia elétrica e esgotamento sanitário, drena-

gem e pavimentação das ruas.

Acesso a equipamentos públicos

A ocupação é também conhecida como Por-

telinha, nome popular dado pelos moradores como

referência à favela mostrada em uma novela, na

época de sua ocupação.

Como já mencionado, a comunidade é uma

extensão da ocupação Camilo Torres. Suas in-

formações sobre serviços e atividades culturais

são semelhantes às apuradas naquela ocupação:

não conta com nenhum tipo de equipamento pú-

blico ou serviço instalado dentro de seu território

e seus moradores precisam deslocar-se para os

bairros vizinhos para serem atendidos.

Dados básicos do assentamento

Irmã DorothyNome:

Rua Córrego Capão
Possebon

Localização:

Vila Santa RitaBairro:

BarreiroRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

223 famíliasTamanho:

48.583 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Fórum de Moradia do Barreiro

Fevereiro de 2010Surgimento:

6 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Moradias autoconstruídas, 2014.

Foto: PRAXIS.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0056753-19.2010.8.13.0024
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:

Território contíguo à Ocupação Camilo
Torres, com situação semelhante quanto
ao não cumprimento da reintegração
de posse.

S N

Status atual:

Os principais equipamentos utilizados, da

mesma forma que o citado para a ocupação Ca-

milo Torres, são o Centro de Saúde Mangueiras, o

CRAS Petrópolis, as escolas municipais Luiz Gon-

zaga Júnior e Presidente Itamar Franco e a Escola

Estadual Dr. Aurino Morais.

O lazer se restringe ao campo de futebol de

terra da Vila Santa Rita e à academia da cidade,

ao lado do Centro Cultural Vila Santa Rita, único

equipamento cultural da região.

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:41;Data:03 de Aug de 2016 13:53:21



42

Ocupações Urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Manifestações culturais

A população residente na Ocupação Irmã

Dorothy participa das manifestações culturais,

eventos e festividades que são realizadas na Pra-

ça da Assembleia, Ocupação Camilo Torres (ver

pg. 27). Como referência da produção cultural local

foi citado apenas um grupo musical que trabalha o

estilo hip hop gospel.
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Panorâmica Ocupação Irmã Dorothy, 2012.

Foto: PRAXIS.

Autoconstruindo moradias, 2010.

Foto: PRAXIS
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Vista aérea, Barreiro.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=nqtRLfhiGWM

Blogues:
http://ocupacoescamilotorresirmadorothy.
blogspot.com.br/2011/02/ocupacao-irma-
dorothy.html~

http://brigadaspopulares.blogspot.com.br/
2010/03/ocupacao--
irma-dorothy-vence-sua.html

Páginas, blogues e sites

Trabalhos acadêmicos

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dsp
ace/handle/1843/BUOS-8TRJ2C
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Canaã
A ocupação Canaã articula-se às outras

três ocupações apoiadas pelo MLB (Galo, Fênix e

Canto do Rio) em Nova Lima. Está situada na rua

Luiz Seabra Sobrinho, bairro Nova Suíça, e conta

com cerca de 20 famílias.

Surgiu há cinco anos, de forma espontâ-

nea, quando um grupo pequeno de três famílias

ocupou o terreno. À medida em que se estabele-

ceram, atraíram outras famílias. A ocupação não

está ameaçada de reintegração de posse. Tudo

indica que os proprietários do terreno não conse-

guiram comprovar devidamente que eram os legí-

timos Donos. Decidiu-se, assim, em favor da ma-

nutenção de posse das famílias.

A reintegração de posse foi reivindicada

pela AngloGold Ashanti que tem sido fortemente

criticada pelos movimentos sociais de Nova Lima

por monopolizar grande parte do estoque de ter-

ras do município. A empresa mineradora tem se

dedicado ao ramo imobiliário, produzindo grandes

loteamentos, condomínios e outras tipologias na

cidade, reconhecido eixo de expansão da ocupa-

ção alta-renda.

A ocupação possui maior fragilidade geo-

lógica e urbanística em razão da intensa decli-

vidade do terreno. Os moradores têm investido

grandes recursos para contornar ameaças, como

possíveis deslizamentos de frações das encos-

tas, e para preservar as linhas de drenagem das

águas pluviais. O grupo PRAXIS tem auxiliado pon-

tualmente os moradores por meio do comparti-

lhamento de soluções técnicas de baixo custo.
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Embora os riscos sejam limitados, devem ser con-

siderados pela prefeitura na promoção da segu-

rança dos moradores.

Quanto aos serviços urbanos, os morado-

res se enaltecem por terem se organizado e reali-

zado uma rede de distribuição de energia eficien-

te que, lhes permite possuir chuveiros elétricos,

máquina de lavar e outros eletrodomésticos sem

que a amperagem da rede caia. Quanto ao serviço

de água, a concessionária COPASA instalou hidrô-

metros na entrada da ocupação para todas as fa-

mílias que nela residem, formalizando seu serviço.

Os moradores da Canaã possuem um serviço de

água com qualidade.

A ocupação não tem pavimentação, esgo-

tamento e, como dito, revela preocupação parti-

cularmente com os impactos das linhas de drena-

gem das águas pluviais.

Dados básicos do assentamento

CanaãNome:

Rua Luiz Seabra
Sobrinho, 397

Localização:

Nova SuíçaBairro:

--Regional:

Nova LimaMunicípio:

12 famílias
Número estimado de famílias:

27.832 m2Extensão territorial:

Movimentos sociais atuantes:

Movimento de Luta nos
Bairros Vilas e Favelas

2011Surgimento:

5 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

Status atual:

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:
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Escada em piso de terra batida

Foto: PRAXIS
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Hidrômetros da Copasa

Foto: PRAXIS

Vista aérea, bairro Nova Suíça.

Fonte: Base Google Earth, 2016.
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A ocupação Zilah Spósito/Helena Greco

aconteceu espontaneamente quando famílias

sem-teto iniciaram a construção de barracos de

forma dispersa, ao lado do bairro Jaqueline, Belo

Horizonte. Após uma tentativa de remoção for-

çada perpetrada pelos guardas municipais, sem

autorização judicial, mas com anuência da Prefei-

tura de Belo Horizonte, entidades de proteção de

direitos humanos e movimentos sociais (MLPM)

se mobilizaram e conseguiram suspender a remo-

ção das famílias.

O Ministério Público de Minas Gerais in-

gressou com ação judicial contra a pessoa do Se-

cretário de Segurança Pública, responsável pela

autorização da remoção forçada, acusando-o de

ter usado de práticas coercivas e violentas em

nome de interesses administrativos.

Superada a primeira tentativa de reintegra-

ção de posse, o território consolidou-se rapida-

mente com o aumento do número de famílias e

o consequente adensamento. Em poucos meses,

mais famílias chegaram e aquelas que tiveram

seus barracos demolidos, reconstruíram-nos.

As vias de acesso internas são estreitas, em

torno de dois metros de largura; não há recuos entre

as unidades habitacionais e o declive do terreno é

Zilah Spósito
/Helena Greco
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acentuado. Na porção mais baixa do terreno há um

córrego.

Como não é possível assegurar atual-

mente o reassentamento das famílias em outro

local, uma vez que as demandas junto aos pro-

gramas habitacionais são significativas, espe-

ra-se a promoção de melhorias urbanas e habi-

tacionais na ocupação bem como a instalação

dos serviços urbanos. Além da Comissão Pas-

toral da Terra e do Movimento de Luta pela Mo-

radia, os entrevistados citaram o apoio das Bri-

gadas Populares e o Instituto Helena Greco

à ocupação.

Dados básicos do assentamento

Zilah Spósito/
Helena Greco

Nome:

Rua Leila Diniz, 323Localização:

Zilah SpósitoBairro:

NorteRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

210 famíliasTamanho:

25.106 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares
Comissão Pastoral da Terra
Movimento de Luta pela Moradia

Setembro de 2011Surgimento:

4 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos
Além da Comissão Pastoral da Terra e do

Movimento de Luta pela Moradia, os entrevista-

dos citaram o apoio do Instituto Helena Greco à

ocupação.

Precária do ponto de vista da infraestrutu-

ra urbana, a comunidade busca os serviços pú-

blicos principalmente no bairro Jaqueline e outros

bairros do entorno.

O Centro de Saúde que atende à comunida-

de é o Anexo do Centro de Saúde Jaqueline, loca–

lizado junto ao Espaço BH Cidadania – CRAS Zilah

Spósito.

Os serviços de educação são prestados

pelos seguintes equipamentos: UMEI Zilah Spósi-

to, Instituto Zilah Spósito para o Desenvolvimen-

to Humano e Social (Rede Conveniada), Escola

Municipal Professor Daniel Alvarenga, e escolas

estaduais Professora Maria Coutinho e Paschoal

Comanducci.

Do ponto de vista do lazer, destaca-se a pre-

sença no entorno de quatro instalações da acade-

mia da cidade, com equipamentos de ginástica. Uma

Zilah Spósito.

Foto: Priscila Musa.

Status atual:

Nº
de
pr
oc
es
so
s:
Situação jurídica

0024.12.031545-2
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:

Território contíguo à Ocupação Rosa Leão
e à Ocupação Camilo Torres, com
situação semelhante quanto ao não
cumprimento da reintegração de posse.

S N

1.0024.12.031545-2/001
(agravo do instrumento)

ACP: 0024.11.343621-6
(ação civil pública)

1.0024.11.343621-6/001
(agravo do instrumento)

Status atual:
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delas está junto à quadra esportiva e ao Centro Cul-

tural Zilah Spósito, único equipamento do tipo que

atende a toda a região. Entre outras atividades, o

Centro Cultural oferece oficinas artísticas, bibliote-

ca e eventos.

Manifestações culturais

O principal evento comunitário menciona-

do foi a Festa de Aniversário da Ocupação, que

acontece em outubro, na rua dos Coqueiros, com

barraquinhas, shows musicais e brincadeiras

para as crianças. Um dos pratos preferidos da co-

munidade na época da festa é o feijão tropeiro,

preparado pelos próprios moradores.

Um ex-morador da comunidade, MC Lucas,

fez um videoclipe que trata da história da ocupa-

ção, cuja letra é apresentada a seguir:

“Quando a esmola é demais, o santo desconfia
O governo implantou a bolsa moradia
Moradia para quem, se isso é bolsa aluguel
É mais fácil acreditar em conto de Papai Noel
E pra completar, tem minha casa e minha vida
Se quiser entrar na casa, primeiro entra na fila
E leve uma cadeira pra você se sentar
E leve a geladeira, o fogão e o sofá
Que é na fila que você vai morar”

Assembleia Zilah Spósito.

Foto: Priscila Musa.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Vista aérea, próximo à fronteira
com Santa Luzia, Região Izidora.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Trabalhos acadêmicos

http://blog.indisciplinar.com/wp-
content/uploads/2015/10/Disserta%C3%
A7%C3%A3o-ResisteIzidora-Luciana-
Bizzotto.pdf

https://www.facebook.com/zilahresiste.
helenagreco?lst=100001046206452%
3A100003598223644%3A1465581541

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Filmes e vídeos

Videoclipe MC Lucas:
https://www.youtube.com/
watch?v=yGwyLKckov0

Filmes:
https://www.youtube.com/
watch?v=VGZW1u2fqtU

https://www.youtube.com/
watch?v=QzfTQ7HpGW8

https://www.youtube.com/
watch?v=fbchdHZPqRk
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Vila Pomar do Cafezal
A ocupação Vila Pomar do Cafezal está si-

tuada no Aglomerado da Serra/Vila do Cafezal, um

dos maiores complexos de vilas de Belo Horizonte.

A ocupação recebeu esse nome em razão da per-

cepção de integrantes da Comissão de Moradores

de que a área, aos poucos, vinha sendo identifica-

da com o Pomar.

Há uma importante rede de apoio à ocupa-

ção, com participação dos Arquitetos sem Fron-

teiras (AsF). O plantio das árvores frutíferas foi

iniciativa dos moradores, e o processo - que du-

rou os dois primeiros anos - foi coordenado por

eles, com o objetivo de estabilizar a encosta

onde se encontram. São cerca de 70 famílias mo-

rando em casas de alvenaria autoconstruídas.

Desde 2013, logo após o início espontâneo

da ocupação, a Prefeitura de Belo Horizonte, atra-

vés da URBEL e da Defesa Civil, reportou amea-

ça iminente de deslizamento da encosta, sobre o

Beco Sustenido, onde as famílias se encontravam.

Com base em laudo geológico realizado por técni-

cos da URBEL e referendado pela Defesa Civil, o

poder público municipal propôs aos moradores a

mudança para abrigos.

Contudo, os moradores, decididos a per-

manecer em suas casas recémautoconstruídas,
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negaram a alternativa posta pela Prefeitura e ini-

ciaram um processo de contestação da suposta

instabilidade geológica da encosta.

O esforço dos moradores e da rede de

apoio tem sido de demonstrar a inexistência do

risco geológico alegado. O que há são pontos lo-

calizados de instabilização das encostas pro-

movidos por ações antrópicas, como em outros

lugares da cidade onde, por exemplo, as águas

servidas e esgoto são descartados de forma des-

cuidada ou os caminhos naturais da água não são

observados.

De posse de outros laudos técnicos, os

advogados da Defensoria Pública e do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais conseguiram

suspender as ordens de demolição das casas, re-

queridas pela Procuradoria do Município. Quase

três anos depois, os moradores permanecem na

ocupação e mantêm o pomar de desfrute coletivo

em meio a uma das maiores favelas de Belo Ho-

rizonte, lugares reconhecidamente carentes em

espaços públicos.

Entretanto, o debate sobre as obras de

contenção e de estabilização da encosta precisa

ser ampliado. Além disso, os serviços urbanos pú-

blicos precisam ser ofertados.

Dados básicos do assentamento
Vila Pomar
do Cafezal

Nome:

Rua H e beco Sustenido,
Vila Santana do Cafezal,
Aglomerado da Serra

Localização:

SerraBairro:

Centro-SulRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

120 famíliasTamanho:

19.400 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Arquitetos sem Fronteiras
Brigadas Populares

Maio de 2012Surgimento:

3 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos

A comunidade, com pequena dimensão,

está inserida na rede de serviços do próprio Aglo-

merado da Serra, principalmente nas áreas mais

próximas da Vila Santana do Cafezal.

O atendimento de saúde é realizado pelo

Centro de Saúde do Cafezal, ao passo que o CRAS

Vila Marçola realiza o atendimento da assistên-

cia social.

Quanto à educação, foram citadas pelos

moradores: UMEI Cafezal, Creche conveniada Qui-

ta Tolentino, Escola Municipal Padre Guilherme Pe-

ters, escolas estaduais Laura das Chagas Ferrei-

ra, José Mendes Júnior e Efigênio Salles.

Na área do lazer foi citada a existência da

praça de esportes da Vila Santana do Cafezal,

com quadra e parquinho para as crianças, além de

equipamentos de ginástica da academia da cidade.

Outros serviços citados foram o projeto

Criança Esperança - com oficinas culturais e ati-

vidades para crianças e jovens da comunidade - e

o Centro Cultural Vila Marçola.

Os moradores da ocupação se organizam

através de uma comissão que conta também com

vários apoiadores, desenvolvendo ações em muti-

rão, mensalmente, para realizar melhorias e obras

de interesse coletivo. Para arrecadar fundos, pro-

movem bazares de roupas e outros objetos rece-

bidos em doação.

Um projeto importante em desenvolvimento

é o próprio projeto ambiental Pomar do Cafezal,

que deu nome à ocupação. Além de plantas medi-

cinais, há mais de 100 mudas de árvores frutífe-

ras para consumo dos moradores, entre as quais

cacau, manga, coco, jaca, caju, genipapo, amora,

goiaba, urucum, pinha, limão, laranja, jabuticaba e

seriguela.

Status atual:

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0230170-08.2013

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:

Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Dia do Trabalhador

Festa Junina

1o de maio

Junho

Pomar do Cafezal

Pomar do Cafezal

Almoço e confraternização
dos moradores e apoiadores

Quadrilha, barraquinhas
com comida típica e fogueira
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Banda Formação do Forró.

Foto: Ed Marte.

Manifestações culturais

Para divulgar informações, além de sua pá-

gina no facebook, os moradores contam com o

Jornal do Cafezal, informativo de uma página, atu-

almente em sua 44ª edição, colado nos postes e

muros da ocupação.

Um grupo cultural local mencionado pelos

entrevistados foi a banda Formação do Forró,

com dois integrantes moradores da ocupação, Sir-

ley Rodrigues dos Santos, 26 anos , e João Elson

Pereira da Silva, 18 anos.

Formado recentemente, o grupo toca rit-

mos como forró, arrocha, arrasta-pé e música ro-

mântica. Possuem cinco composições próprias e

tocam músicas de outros compositores populares

do forró.

Em geral, apresentam-se em bares e even-

tos, como aniversários, festas de casamento, chá

de fraldas e outros. Sonham em crescer no tra-

balho que desenvolvem, gravar o primeiro CD com

músicas próprias e se apresentar em outros lo-

cais da cidade.
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Conheça mais

http://ofiaup.wix.com/assentamentos#
!em-branco/c19yh

https://eiescritoriodeintegracao.
wordpress.com/2015/06/19/
ocupando-lajes-e-outras-estruturas/

Vista aérea, Aglomerado da Serra.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

https://www.facebook.com/Vila-Pomar-
do-Cafezal-245395828947421/?fref=ts

Blogue:
https://testecafezal.wordpress.com/sobre/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Trabalhos acadêmicos

QUEIROZ, ALICE. Frutos do Pomar:
a história do pomar do Cafezal e a
autoprodução de espaços comuns de
cultivo em assentamentos espontâneos.
Belo Horizonte, 2015.

Trabalho de conclusão apresentado ao
curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFMG como requisito parcial à obtenção
do título de Bacharel em Arquitetura e
Urbanismo.

Orientadora: Profa Dra. Margarete Maria
de Araújo Silva

Escola de Arquitetura da UFMG

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=Iz5__6UlJ7A

Formação do Forró (Banda)
Facebook da Banda:
https://www.facebook.com/formacao.doforro
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A ocupação Novo Paraíso está localizada

às margens do Anel Rodoviário, no bairro Palmei-

ras, em Belo Horizonte. Surgiu em agosto de 2012.

Incialmente foi realizada de forma espon-

tânea, sem a presença dos movimentos sociais.

Mas em 2014, com a ameaça de despejo coloca-

da por uma ação de reintegração de posse, seus

moradores mobilizaram as Brigadas Populares e a

Comissão Pastoral da Terra, que passaram a atuar

e a acompanhar a trajetória da ocupação.

Após ato público de repúdio às tentativas

de remoção das famílias, a direção da empresa

proprietária da área ocupada desistiu formalmen-

te da ação de reintegração de posse, extinguindo-

se o processo e minimizando a insegurança das

famílias.

Com aproximadamente 300 famílias, a ocu-

pação Novo Paraíso apresenta características de

bairro. Os próprios moradores realizaram o parce-

lamento do solo, com lotes de tamanho similar,

todos com acesso diretamente às ruas internas.

Todas as casas (algumas com até três pavimen-

tos) foram autoconstruídas em alvenaria cerâmi-

ca, com investimentos significativos por parte de

seus moradores. A ocupação não recebeu nenhum

investimento por parte do poder público.

Ainda faltam importantes serviços urbanos

públicos, incluindo-se transporte coletivo, coleta

de lixo e correios.

Há de se lembrar que o Anel Rodoviário está

em processo de ampliação e de duplicação, des-

dobrando-se em prováveis remoções de famílias.

Novo Paraíso

Fo
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Dados básicos do assentamento

Novo ParaísoNome:

Anel Rodoviário, 2893Localização:

PalmeirasBairro:

OesteRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

300 famíliasTamanho:

27.760 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Comissão Pastoral da Terra
Brigadas Populares

Agosto de 2012Surgimento:

3 anosIdade:

Outro ponto a ser considerado é a ocupação da

área de servidão (torres de alta tensão) da CEMIG.

Em novembro de 2015, os advogados das Brigadas

Populares e do Coletivo Margarida Alves foram no-

tificados da existência de uma ação de reintegra-

ção de posse movida pela CEMIG contra a ocupa-

ção. Não se sabe se esta ação judicial tem por

objeto a totalidade das famílias ou somente aque-

las que residem exclusivamente dentro da faixa

de servidão.

Nesse sentido, reforça-se a urgência de

estudo urbanístico com fins de adequação e de

regularização fundiária, bem como processos

de negociação frente à insegurança de posse

presente.

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos

A região não conta com a maior parte dos

serviços para atendimento de sua população,

sendo necessário deslocar-se por grandes dis-

tâncias para acessar os equipamentos públicos.

O atendimento de saúde é realizado no

Centro de Saúde Palmeiras, a uma distância apro-

ximada de dois quilomêtros.

Os serviços de educação são buscados na

UMEI Palmeiras, Escola Municipal Mestre Ataíde e

escolas estaduais Emília Cerdeira e Dom Cabral,

ambas no bairro Betânia.

A comunidade não é servida em seu en-

torno por nenhum equipamento cultural. Do ponto

de vista do lazer, há apenas um campo de terra

nas proximidades da chamada Vila Novo Paraíso e

uma praça com equipamentos de ginástica, con-

siderados únicos locais de convívio coletivo da

população local.

Os moradores da comunidade não contam

com associação formalizada, mas se organizam

através de uma comissão interna.

Adensamento e verticalização.

Foto: PRAXIS.

Status atual:

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:

Proprietário desistiu da ação de
reintegração de posse

S N

Status atual:
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Vista aérea, Anel Rodoviário,
bairro Palmeiras.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=Pj14M77Zcdc

https://www.facebook.com/
ocupacaonovoparaisobh2014/

Blogue:
http://ocupacaonovoparaisobh.blogspot.
com.br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:
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A ocupação Eliana Silva é a terceira ocupa-

ção no vale circunscrito pela avenida Perimetral,

além das ocupações Camilo Torres e Irmã Doro-

thy, no bairro Vila Santa Rita, região do Barreiro

em Belo Horizonte.

Organizada previamente pelo Movimento

de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB/MG), a

ocupação Eliana Silva contou com importante rede

de apoio, envolvendo ativistas, estudantes, pro-

fessores e profissionais voluntários. Um dos mo-

tivos para a forte mobilização da sociedade civil

em torno da ocupação foi a violenta remoção dos

mesmos moradores em outra área próxima à atual.

Em agosto de 2012, após essa primeira tentativa,

as famílias organizadas pelo MLB consolidaram

essa segunda ocupação com cerca de 310 famí-

lias, com plano urbanístico elaborado com asses-

soria de arquitetos voluntários.

O plano urbanístico do local definiu 144 lo-

tes de 126 metros quadrados (7 m x 18) que fo-

ram divididos cada qual entre duas famílias, resul-

tando, ao final, em 288 lotes de 63 m² para cada,

com acesso direto às ruas e avenidas de quatro

metros de largura. O plano reservou áreas de pre-

servação ambiental, já que há um córrego na por-

ção sudeste do terreno, áreas de convivência e

creche.

Desde 2012, o grupo PRAXIS tem projetos de

pesquisa e de extensão, em parceria com o MLB

e os moradores da ocupação, em torno da cons-

Eliana Silva
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trução de processos compartilhados visando a

soluções para o esgotamento sanitário, erosão,

drenagem, áreas comuns, biblioteca e creche. No

que se refere ao esgotamento sanitário, parte da

ocupação foi servida por soluções de esgotamen-

to convencional devido à declividade favorável do

terreno à rede pública da COPASA. Na outra parte

da ocupação, os moradores autoconstruíram Tan-

ques de Evapotranspiração (TEVAP) e Círculos de

Bananeiras, respectivamente para as águas ne-

gras (água residual do vaso sanitário) e cinzas

(água residual dos processos domésticos).

Desde novembro de 2015, a concessionária

COPASA está construindo a rede de distribuição

de água na Ocupação Eliana Silva, assim como

das ocupações Camilo Torres e Irmã Dorothy. Para

além do direito à agua tratada com qualidade, as

ruas existentes e nomeadas pelos moradores tor-

naram-se endereços formais, compondo a Vila

Eliana Silva. Entretanto, outros serviços urbanos

ainda precisam ser alcançados e mantidos ao lon-

go do tempo, ampliando a segurança da posse

das famílias (mesmo que não haja ordem judicial

expressa para a remoção).

A ocupação também é objeto do novo Plano

Diretor de Belo Horizonte que está em tramitação

na Câmara de Vereadores, como citado anterior-

mente. Se aprovado, o território será designado

Dados básicos do assentamento

Eliana SilvaNome:

Avenida Perimetral, 173Localização:

Vila Santa RitaBairro:

BarreiroRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

350 famílias
Número estimado de famílias:

30.936 m2Extensão territorial:

Movimentos sociais atuantes:

Movimento de Luta nos
Bairros Vilas e Favelas

Agosto de 2012Surgimento:

3 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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como AEIS-2, ou seja, área caracterizada como

ocupada por população de baixa renda com ca-

racterísticas urbanísticas de exceção, passível

de urbanização e instalação de todos os servi-

ços urbanos.

Os moradores buscam os serviços públicos

no entorno, principalmente nos bairros Manguei-

ras e Petrópolis, bem como na Vila Santa Rita.

Para atendimento de saúde utilizam o Cen-

tro de Saúde Mangueiras, ao passo que o aten-

dimento de assistência social é feito pelo CRAS

Petrópolis.

Quanto à educação, as crianças com até

seis anos são atendidas na Creche Tia Carminha,

dentro da própria comunidade, equipamento cons-

truído através de mobilização e financiamento co-

letivo, com o apoio do grupo PRAXIS/EA-UFMG.

Acesso a equipamentos públicos

Os moradores também utilizam as UMEI Pe-

trópolis e Águas Claras, as escolas municipais

Luiz Gonzaga Júnior (Vila Santa Rita) e Presidente

Itamar Franco (Vale do Jatobá) e a Escola Estadual

Professor Cláudio Brandão (Tirol), a mais distante

para deslocamento dos alunos. Os entrevistados

destacaram a dificuldade em acessar o Ensino

Médio, não disponível nas proximidades.

Para atividades de lazer os moradores bus-

cam a quadra de futebol do CRAS Petrópolis. Den-

tro da ocupação há uma área livre, com parquinho

para as crianças.

Já a cultura tem como referências na região

o Centro Cultural Santa Rita, onde são oferecidas

oficinas de arte e cultura, além da Associação Ca-

poeira Santa Rita, organização não governamental

coordenada por Mestre Tito.

As lideranças locais citaram a parceria com

o Movimento de Mulheres Olga Benário, que reali-

za atividades de mobilização, oficinas de artesa-

nato, debates e discussão de temas como violên-

cia doméstica e feminismo.

A comunidade tem buscado alternativas

para a geração de trabalho e renda, havendo a in-

tenção de formalizar um grupo de produção, co-

operativa ou outra forma de trabalho coletivo.

Atualmente, as mulheres já se reúnem para pro-

duzir artesanato, biscoitos e bolos que são co-

mercializados em eventos, festas e feiras na

comunidade.

Outra iniciativa nesse sentido é o bazar

quinzenal que acontece debaixo da árvore da

avenida Che Guevara, área livre na entrada da

comunidade onde também ocorrem as reuniões e

assembleias dos moradores. A renda do bazar é

destinada à manutenção e obras de reforma da

Creche Tia Carminha.

Status atual:

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0024.12.253190-8
(reintegração de posse)
0024.12.255321-7

(reintegração de posse)

1.0024.12.253190-8/001
(agravo de instrumento)
1.0024.12.255321-7/001
(agravo de instrumento)
0024.12.131909-9,
0024.12.13591-86
(Ação civil pública)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:
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Rua interna.

Foto: PRAXIS.

Manifestações culturais

Na música, os destaques são o Sr. Tião, que

toca acordeom, e MC Wallace, que, também músi-

ca, faz artesanato em gesso.

Dona Cleusa é costureira e matriarca de

uma família indígena da tribo dos Pataxós. Resi-

dente na ocupação desde o início, alguns de seus

seis filhos e muitos netos produzem artesanato

indígena. Também foram citadas Dilma, que faz

arranjos de flores, e Márcia, costureira.

Nas festas é comum a produção de alimen-

tos pelos moradores para venda, tais como cal-

dos, feijão tropeiro e doces. Foi citado o nome de

Rondinélia, que, juntamente com outras mulheres

da ocupação, faz bolos, biscoitos, doces e outras

comidas para vender nos eventos e festas locais.

Na culinária também foi destacado o suco

verde de Dona Antônia, distribuído gratuitamente

para a comunidade; e o tropeiro de dona Eudi, co-

zinheira da creche.

Foi citada como artista local a dançari-

na, percussionista, capoeirista e educadora so-

cial Sílvia Januária, residente na ocupação desde

2012. Atua como arte-educadora na Escola Muni-

cipal Presidente Itamar Franco e faz um trabalho

voluntário no Centro Cultural Vila Santa Rita, aten-

dendo às crianças da Ocupação Eliana Silva e re-

gião. Através da capoeira, já atuou na Funarte e

em outros eventos na cidade. Com a Cia Primitiva

de Arte Negra, já se apresentou no Teatro Marília,

no Festival de Arte Negra (FAN), nas ruas, em es-

colas publicas e outros eventos na cidade, como

o festival Aldeia, no Parque das Mangabeiras.

Sua filha Marcela, adolescente, também

está envolvida na produção cultural: gosta de

cantar músicas pop e MPB, e está começando seu

trabalho na área da música, além de fazer tran-

ças, trabalhando a valorização da cultura e da

identidade negra.
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Sílvia Januária.

Foto: Ed Marte.
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Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Festa Junina

Natal

Agosto

Junho

Dezembro

Av. Comandante
Che Guevara

Festa com bolo de
aniversário

Quadrilha e barraquinhas
com comida típica

Brincadeiras com as
crianças

Av. Comandante
Che Guevara

Av. Comandante
Che Guevara

Atendimento aos moradores.

Foto: Juliano Vitral
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Conheça mais

https://dialogoselianasilva.wordpress.
com/

Artista local
Sílvia Januária - Facebook:
https://www.facebook.com/silvia.januaria.3?fref=ts

Trabalhos acadêmicos

http://www.anpocs.org/portal/index.php
?option=com_docman&task=doc_
view&gid=9524&Itemid=461

http://www.pucsp.br/cedepe/download/
mesa_4_mlb.pdf

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/
dspace/handle/1843/BUOS-9QRGL5

https://www.facebook.com/pages/
Ocupa%C3%A7%C3%A3o-Eliana-
Silva/368408046605612?fref=ts

Blog:
http://ocupacaoelianasilva.blogspot.com.
br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Filmes e vídeos

https://vimeo.com/101003745

Vista aérea, Vila Santa Rita, barreiro.

Fonte: Base Google Earth, 2015.
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Nova Cachoeira

A ocupação Nova Cachoeira surgiu de for-

ma espontânea em novembro de 2012, no bairro

Cachoeira, em São José da Lapa.

Tornou-se conhecida somente em 2015,

quando seus moradores mobilizaram-se e se jun-

taram ao MLB com o objetivo de contornar ou de

superar a ordem de reintegração de posse que os

ameaçavam de despejo. Com a operação policial

marcada para o dia seguinte, advogados popula-

res lograram suspender a ordem, em plena madru-

gada, com decisão judicial em segunda instância.

A decisão foi conferida com base no com-

promisso assumido pelo Governo de Minas de que

não se realizaria nenhuma execução de reinte-

gração de posse sem antes discutir alternativas

de moradias para seus afetados, como previsto

pela Mesa de Diálogos e Negociação Permanen-

te com Ocupações Urbanas e Rurais (Decreto nº

203/2015).

O mérito do agravo que suspendeu a limi-
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Dados básicos do assentamento

Nova CachoeiraNome:

Alameda dos Mineiros,
próximo ao n. 450

Localização:

CachoeiraBairro:

---Regional:

São José da LapaMunicípio:

60 famíliasTamanho:

9.927 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Movimento de Luta nos
Bairros Vilas e Favelas

Novembro de 2012Surgimento:

3 anosIdade:

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

nar de reintegração de posse deve ser julgado em

2016 e o futuro da ocupação ainda é incerto. Den-

tro da mesa de negociação, moradores e o MLB

ainda discutem com o governo de Minas alternati-

vas para as famílias.

A ocupação acolhe 60 famílias que auto-

construíram suas casas em alvenaria cerâmica,

com conexões de água e de luz, porém, sem o

acesso amplo a todos os serviços urbanos.
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Vista panorâmica das casas.

Foto cedida por liderança da ocupação.

Vista aérea, bairro Cachoeira.

Fonte: Base Google Earth, 2015.
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A ocupação Guarani Kaiowá está localiza-

da em Contagem, n bairro Ressaca, circundada

pela avenida Alterosas, rua Princesa Isabel e rua

Manoelita Chaves. Possui hoje 150 famílias e cer-

ca de 600 pessoas.

Iniciou-se em março de 2013, planejada e or-

ganizada pelas Brigadas Populares. A maioria de

seus moradores é oriunda da Vila Bispo de Mau-

ra, vizinha ao terreno ocupado, caracterizada pelo

alto grau de vulnerabilidade socioeconômica de

seus moradores e pela precariedade de seu espa-

ço urbano. O espaço é muito adensado, com rue-

las e becos para circulação interna, casas sem

ventilação e iluminação adequadas, entre outros

problemas de natureza socioespacial.

A ocupação se deu em terreno descumpri-

dor de sua função social, abandonado há mais de

30 anos. Nos anos 1980 dava lugar a um clube; de-

pois de seu fechamento, nunca mais foi utilizado.

Logo nos primeiros meses, arquitetos vo-

luntários e moradores estruturaram o plano urba-

nístico para 150 lotes, com 90 m2 cada, seis ruas

de circulação interna, dois espaços para áreas

comunitárias e duas zonas de preservação am-

biental, em consonância com a legislação urba-

nística do município.

Guarani Kaiowá
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Uma construtora reivindica na Justiça a

reintegração de posse do imóvel ocupado. Há uma

decisão colegiada de segunda instância em des-

favor das famílias ocupantes, obrigando a Polícia

Militar a realizar o despejo.

Os moradores e as Brigadas Populares rei-

vindicam a intervenção dos poderes públicos, so-

bretudo da Prefeitura de Contagem e do gover-

no de Minas, no sentido da resolução do conflito,

com a desapropriação do terreno e sua destina-

ção para a regularização fundiária. A Prefeitura de

Contagem já manifestou interesse e vontade po-

lítica em solucionar o litígio desta forma.

Acesso a equipamentos públicos

O atendimento de serviços públicos é bus-
cado pela população da ocupação nos bairros
Ressaca e São Joaquim.

O serviço de saúde é prestado pela Uni-
dade Básica de Saúde Ressaca, ao passo que na
área da assistência social os moradores acessam
o Centro de Referência Especializada de Assis-
tência Social - CREAS Ressaca.

O ensino infantil é prestado pelo CMEI Bei-
ja-flor, no bairro São Joaquim. Também foi mencio-
nada a Escola Estadual Deputado Simão da Cunha,
que oferece os ensinos fundamental e médio.

Para o lazer, a comunidade busca a Asso-
ciação de Moradores do Bairro Novo Progresso II
(AMONP), que conta com quadra de esportes.

Dados básicos do assentamento

Guarani KaiowáNome:

Avenida das Alterosas
esquina com
rua Manoelita Chaves

Localização:

RessacaBairro:

RessacaRegional:

ContagemMunicípio:

150 famíliasTamanho:

22.608 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares
Frente Terra e Autonomia (FTA)

Março de 2013Surgimento:

2 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Na área da cultura foi mencionada a exis-
tência do Núcleo de Incentivo à Cultura (NIC), no
bairro Ressaca, onde são ofertadas oficinas ar-
tísticas, informática, pré-vestibular, cursos para
a terceira idade, aulas de ginástica e outras
atividades.

Um local importante para a comunidade é a
área livre situada debaixo da mangueira da ocu-
pação, onde acontecem reuniões, encontros, fes-
tas etc.

Além das Brigadas Populares, que apoiam
a ocupação, foi mencionada pela liderança local a
atuação na comunidade da Frente Terra e Autono-
mia (FTA) e o apoio da AMONP, que envia doações

de alimentos e roupas para a comunidade.

Manifestações culturais

De acordo com os entrevistados, as princi-

pais manifestações culturais locais são na área

da capoeira, com Tairon; na música, com os ar-

tistas Ramon e MC Bigão; e no artesanato, com

Nancy.

Na culinária, destaque para o tropeiro da

Nancy.

A comunidade se orgulha ainda da exibição

da maquete da ocupação na X Bienal de Arquite-

tura de São Paulo, em 2013, exposta no Museu da

Casa Brasileira. A maquete foi elaborada pelos ar-

quitetos Thiago Castelo Branco, Bruno Giacomini

Nogueira Coelho, Diego Fonseca e Warley Wilson

da Silveira, do grupo Arquitetos sem Fronteiras,

com a participação dos moradores.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0655966-62.2013.08.13.0079
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:
A prefeitura já manifestou em diversas atas
de reuniões a vontade política de iniciar um
processo de despropriação e regularização
fundiária da área

S N

0171618-79.2013.8.13.0079
(agravo do instrumento)

ACP: 0024.11.343621-6
(ação civil pública)

1.0024.11.343621-6/001
(agravo do instrumento)

Status atual:

Maquete da Ocupação Guarani Kaiowá, 2013.

Foto: Tiago Castelo Branco.
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Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Páscoa

Dia das Crianças

Março

Semana Santa

12 de outubro

Debaixo da árvore
na ocupação

Oficinas culturais,
barracas com comidas

Distribuição de ovos de
páscoa para as crianças

Brincadeiras e distribuição
de brinquedos

Debaixo da árvore
na ocupação

Debaixo da árvore
na ocupação

shows,

Festa na ocupação.

Foto: Matheus Sá Motta.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Vista aérea, bairro Ressaca.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=_qCmz2dQUIY

Trabalhos acadêmicos

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/
dspace/handle/1843/BUOS-9QRGL5

http://www.coau.com.br/wp-content/
themes/yalin/pdf/cidadeo-cupada-tiago-
castelo-branco-lourenco.pdf

https://www.facebook.com/
OcupacaoGuaraniKaiowa

Blogue:
https://ocupacaoguaranikaiowa.
wordpress.com/

Páginas, blogues e sites

Facebook:
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A ocupação Rosa Leão compõe, juntamen-

te com as ocupações Esperança e Vitória, o ce-

nário do conflito sócio fundiário da Região Izidora,.

Para as três ocupações, está previsto empreen-

dimento do Programa Minha Casa, Minha Vida,

elaborado pela Direcional Engenharia em parceria

com a Prefeitura de Belo Horizonte. A ocupação é

vizinha ao bairro Zilah Spósito, na região norte de

Belo Horizonte, próximo à fronteira com o municí-

pio de Santa Luzia.

Em maio de 2013, iniciou-se de forma es-

pontânea; meses depois, todas as ocupações da

Região Izidora contaram com o apoio dos movi-

mentos sociais de moradia (MLB, Brigadas Popu-

lares, Comissão Pastoral da Terra, etc.), grupos de

pesquisa das universidades (PRAXIS/EA-UFMG,

Escritório de Integração/PucMinas, Indisciplinar/

EA-UFMG, UNA etc.) e entidades de defesa dos

direitos humanos, compondo a Rede Resiste Izi-

dora. As três ocupações da Região Izidora – Espe-

rança, Vitória e Rosa Leão – desvelam a urgência

e a complexidade do problema habitacional na Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte.

Hoje, a Ocupação Rosa Leão acolhe cerca

de 1.500 famílias, ou quatro a cinco mil pessoas,

estando em vias de consolidação. Estima-se se-

rem mais de 1.000 unidades habitacionais edifica-

das em alvenaria cerâmica, com várias cômodos

e bons acabamentos, significando grande investi-

mento financeiro e social feito pelas famílias.

Seu desenho urbano foi sendo traçado à

medida que o território ia sendo ocupado, a partir

Rosa Leão
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de diretrizes de arquitetos e urbanistas. Os lotes

possuem tamanho variado, em torno de 100 a 150

m2, sendo quase todos com entrada direta para as

ruas internas. Há áreas de preservação ambiental,

praças públicas e equipamentos sociais. O aces-

so aos serviços urbanos – água, energia e cole-

ta de lixo – é garantido por infraestruturas auto-

construídas. Quanto ao esgotamento sanitário, a

alternativa encontrada pelos moradores ainda é a

construção de fossas negras.

Em razão do conflito fundiário da Região Izi-

dora, há uma liminar de reintegração de posse ex-

pedida, embora contestada judicialmente. Em dois

momentos distintos, a remoção forçada foi alar-

deada pela Prefeitura de Belo Horizonte, deixando

questionamentos quanto às violações de direitos,

sobretudo vinculados à insegurança da posse e à

violência policial.

Contudo, o processo de negociação entre

as lideranças dos movimentos sociais, morado-

res da ocupação, assessores técnicos e Governo

de Minas na Mesa de Diálogos e Negociação Per-

manente com Ocupações Urbanas e Rurais indica

resolução para esse conflito: desapropriação da

área, demarcação como AEIS-2, urbanização e re-

gularização fundiária.

Dados básicos do assentamento

Rosa LeãoNome:

Rua Aparana, 2Localização:

Zilah Spósito, IsidoroBairro:

NorteRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

1.500 famíliasTamanho:

205.127 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares,
Movimento de Luta nos Bairros
Vilas e Favelas,
Comissão Pastoral da Terra

Maio de 2013Surgimento:

2 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos

Segundo se apurou, os moradores buscam

o atendimento de saúde no Anexo do Centro de

Saúde Jaqueline, localizado junto ao Espaço BH

Cidadania – CRAS Zilah Spósito, mas muitas ve-

zes não conseguem ser atendidos, neste e outros

equipamentos, devido à falta de endereço formal

da ocupação.

A educação é prestada pelos seguintes

equipamentos: UMEI Zilah Spósito, escolas mu–ni-

cipais Professor Daniel Alvarenga e Acadêmico

Vivaldi Moreira, escolas estaduais Professora Ma-

ria Coutinho e Paschoal Comanducci.

Não foram mencionadas opções de lazer

disponíveis para os moradores. Na cultura, foi re-

latado o centro Cultural Zilah Spósito, que oferece

oficinas artísticas, biblioteca e eventos.

Dentro da área há um Centro comunitário,

onde acontecem as reuniões e onde está insta-

lada a biblioteca comunitária. Nesse mesmo local

acontecem oficinas diversas, oferecidas por par-

ceiros e apoiadores.

Status atual:

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0024.13.242.724-6
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:

O Governo do Estado já apresentou
proposta de solução do conflito da Rosa
Leão: desapropriação do terreno e
regularização fundiária em sintonia com
a Prefeitura de Belo Horizonte.

S N

0024.13.313.504-6
(reintegração de posse)

0024.13.304.260-6
(reintegração de posse)

0024.13.304.260-6
(reintegração de posse)

0588070-36.2014.8.13.0024
(ação civil pública)

002414058807-0
(ação civil pública)

48.316 - MG (2015/0106718-5)
(Mandado de segurança - STJ)

Status atual:
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Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Dia das Crianças

Festa Junina

Fevereiro

Maio

Junho

12 de outubro

Ruas da ocupação

Espaço ao lado do
Centro Comunitário

Desfile de blocos,
fantasias

Oficinas de arte e cultura,
barracas e

Barraquinhas com comidas
típicas, quadrilha

Distribuição de presentes
para as crianças, brincadeiras

Carnaval

Festa de Natal 25 de dezembro Ceia de Natal, distribuição
de presentes

Espaço ao lado do
Centro Comunitário

Espaço ao lado do
Centro Comunitário

Espaço ao lado do
Centro Comunitário

show

Aniversário da ocupação.

Foto: Dário de Moura.
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Manifestações culturais

No que se refere às principais manifes-

tações culturais locais, foi mencionado, na área

da culinária, o bolo de cenoura da Dona Maria do

Carmo e o pão caseiro da Sirley, conhecida como

Loura, uma das coordenadoras da ocupação. Além

disso, foi apontado como uma tradição o tropeiro

servido nas festas comunitárias.

Carnaval na ocupação.

Foto: Priscila Musa.
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Carnaval na ocupação.

Foto: Priscila Musa.

Vale a pena ainda mencionar a passagem

do Bloco Filhos de Tcha Tcha pela comunidade

no carnaval de 2014, que movimentou os morado-

res e realizou oficinas com as crianças. Trazendo

foliões de outras partes da cidade para conhe-

cer a ocupação e apoiar suas lutas, estima-se

que tenha arrastado mais de mil pessoas em seu
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Emily Roots.

Foto: Horacius de Jesus.
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cortejo.

Na área artística foram mencionados al-

guns artistas, entre eles o grupo de pagode Res-

tauração, ligado à igreja evangélica; o Sr. Raimun-

do, músico que tira som das folhas das árvores; e

Baiano, tecladista.Também foi citada Emily Rute

Ciriaco Izidoro, cujo nome artístico é Emily Roots.

Com 16 anos, é poeta, compositora e cantora de

Rap. Já se apresentou em vários locais e eventos,

incluindo o Sarau Vira Lata e o Duelo de Mcs.

Outra artista local é Mariana Karen Perei-

ra da Silva, poeta de 18 anos e que escreve des-

de criança. Frequenta o projeto Valores de Minas,

onde fez aulas de canto. Já recitou poesias na

escola, saraus, na mostra do projeto Pró-Jovem e

em eventos no Viaduto Santa Tereza. Nunca teve

suas poesias publicadas – um sonho seu -, mas

Festa na ocupação.

Foto: Matheus Sá Motta.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Filmes e vídeos

Filmes:
https://www.youtube.com/
watch?v=8I9TKBoCoi4

https://www.youtube.com/
watch?v=gDpLBgJ8htk

https://www.youtube.com/w
atch?v=hbwr0aSwhFk

Trabalhos acadêmicos

http://blog.indisciplinar.com/
wp-content/uploads/2015/10/Disserta%
C3%A7%C3%A3o-ResisteIzidora-Luciana-
Bizzotto.pdf

https://www.facebook.com/
ROSALEAODELUTA

https://www.facebook.com/
resisteizidora/?fref=ts

Blogue:
http://ocupacaorosaleao.blogspot.com.br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Vista aérea, Região Izidora.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Mariana Karen (Poetisa)

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100004959079437&fref=ts

Facebook:
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A ocupação Esperança igualmente compõe

o conflito fundiário da Região Izidora, em Belo Hori-

zonte, embora seu acesso esteja no município de

Santa Luzia, na rua Raimundo Correa, bairro Lon-

drina. É parte da Rede Resiste Izidora.

Surgiu em agosto de 2013, quando cente-

nas de famílias sem-teto ocuparam as encostas

da porção norte do terreno da família Werneck,

para o qual está previsto o empreendimento do

Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme dito

anteriormente.

Esperança
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Dados básicos do assentamento

EsperançaNome:

Rua Raimundo Correa,
179

Localização:

Londrina, IsidoroBairro:

Norte (BH)Regional:

Belo Horizonte/
Santa Luzia

Município:

2.500 famíliasTamanho:

338.124 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares,
Movimento de Luta nos Bairros
Vilas e Favelas,
Comissão Pastoral da Terra

Junho de 2013Surgimento:

2 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

A ocupação gradualmente consolida-se.

Estima-se que mais de 1.500 famílias já tenham

construído suas casas em alvenaria cerâmica.

Através da cooperação e organização coletiva, as

estruturas das redes de água e de energia, ruas,

equipamentos sociais (centro social, igreja etc.)

estão sendo autoconstruídas.

Contando com a assessoria técnica do Es-

cri–tório de Integração/PucMinas, muitos lotes e

casas em áreas de risco foram realocadas inter-

namente, embora ainda haja alguma incidência de

risco geológico. Áreas de preservação ambiental

foram delineadas. Toda a circulação interna na

ocupação foi conformada através de ruas, com

dimensões satisfatórias. O terreno é íngreme, im-

primindo maior dificuldade no processo de edifica-

ção das casas pelos moradores.

As famílias vivem sob forte insegurança de

posse. Como na Ocupação Rosa Leão, os mora-

do–res sofreram tentativas de remoção. Eles resis-

tem no território, mas encontram-se sem serviços

públicos de transporte urbano, coleta de lixo e ou-

tros. Há registro de dezenas de moradores portado-

res de necessidades especiais com condições de

vida agravadas.
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Acesso a equipamentos públicos

As lideranças da ocupação Esperança

apontam dificuldades para acesso aos equipa-

mentos públicos. Não há, por exemplo, atendimen-

to de creches na região.

As escolas de nível fundamental são bus-

cadas no bairro Baronesa, em Santa Luzia. Nes-

se sentido, foram citadas as escolas municipais

Marina Vianna de Castilho (CAIC) e Lúcia Viana de

Paiva. Para o Ensino Médio, os alunos buscam as

escolas estaduais Presidente Tancredo Neves e

Francisco Tibúrcio de Oliveira.

O atendimento de saúde é prestado pelo

Centro de Saúde Baronesa. Segundo os entre-

vistados, no início da ocupação o referido equi-

pamento se negava a atender seus moradores.

Agora tal atendimento já é realizado, porém sem

ações no território, como, por exemplo, a visita

domiciliar dos agentes de saúde. Ademais, às ve-

zes é necessário fornecer endereços fora da ocu-

pação para conseguir acessar o equipamento.

A assistência social, por sua vez, é bus-

cada no CRAS São Benedito, na avenida Brasília.

Não foram registrados nas proximidades

equipamentos culturais ou de lazer para a popula-

ção. Também não há áreas livres disponíveis den-

tro da ocupação.

A comunidade construiu recentemente um

galpão que funciona como centro comunitário,

onde ocorrem reuniões, festas e encontros dos

moradores.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0024.13.242.724-6
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

0024.13.313.504-6
(reintegração de posse)

0024.13.304.260-6
(reintegração de posse)

0024.13.304.260-6
(reintegração de posse)

0588070-36.2014.8.13.0024
(ação civil pública)

002414058807-0
(ação civil pública)

48.316 - MG (2015/0106718-5)
(Mandado de segurança - STJ)

Status atual:
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Arco-íris na ocupação.

Foto: Edinho Vieira.

Manifestações culturais

A comunidade contava com um jornal infor-

mativo interno, que não circula mais.

Na área da culinária foi mencionado o tro-

peiro da Rose – que faz grande sucesso nas fes-

tas e foi muito apreciado na concentração do car-

naval –, além dos pastéis de queijo e frango.

Também foi relatada a oferta de atividades

de permacultura e de oficinas culturais, nesse úl-

timo caso ofertadas pelo Bloco das Pretas.

As principais manifestações culturais lo-

cais, citadas pelos entrevistados, foram o grupo

de capoeira Abadá, coordenado por Baianinho, que

faz seus ensaios no galpão da comunidade; e o ar-

tista visual Edinho Vieira, que trabalha com foto-

grafia e vídeo.

Com 21 anos, Edinho vive na ocupação des-

de 2014. Já fez várias fotos das ocupações (duas

delas apresentadas neste volume) e um curta do-

cumentário de nome provisório Ocupar, resistir e
construir, com imagens das ocupações Esperan-

ça e Paulo Freire, e das marchas das ocupações

da Região da Izidora. Este vídeo foi exibido na

mostra paralela do Festival Fórum Doc no Sesc

Palladium em 2015.

Atualmente, Edinho faz parte do núcleo

de comunicação das ocupações da Izidora, Pau-

lo Freire e Tina Martins, produzindo vídeos cur-

tos para as páginas das ocupações no Facebook.

Participou junto com outros fotógrafos do projeto

Noik Nagô, idealizado pela artista Zaika dos San-

tos, cujo objetivo é trabalhar o empoderamento

das mulheres negras, identidade, estilo dos cabe-

los, vestiário e cores. Este trabalho foi realizado

com várias mulheres na ocupação Tina-Martins. As

fotos e registros estão na pagina do Facebook da

ocupação Tina Martins.
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Fevereiro Ruas da Ocupação Desfile de blocos,
fantasiasCarnaval

Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Festa do Congado

Festa Junina

Julho

Junho

Agosto

Galpão do Centro
Comunitário

Barracas com comidas,
musicais

Barraquinhas com comidas
típicas, quadrilha

Apresentação das Guardas
de Congado

Galpão do Centro
Comunitário

Galpão do Centro
Comunitário e ruas

shows

Carnaval.

Foto: Matheus Sá Motta.

Em 2015, o bloco de carnaval Filhos de Tcha

Tcha desfilou pela comunidade do Esperança e

foi até a ocupação Vitória, acompanhado pelos

moradores.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Trabalhos acadêmicos

http://www.conpedi.org.br/
publicacoes/66fsl345/
mq42p84j/5kQpGeyJ7QPAo7dV.pdf

https://www.facebook.com/resisteizidora/
?fref=ts

https://www.facebook.com/
ocupacaoesperancabh/?fref=ts

Blogue:
http://ocupacaoesperanca.blogspot.
com.br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=VbbtHS3TdAE

Vista aérea, Região Izidora .

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Edinho Vieira (audiovisual)

Facebook:
https://www.facebook.com/manoelinacio.
vieira?fref=ts
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A ocupação Vitória é o maior assentamento

em termos de extensão territorial descrito neste

relatório (950.000 m²). É também uma das maio-

res em termos do número de famílias – cerca de

3.500. Está localizada na Região Izidora, vizinha à

ocupação Esperança, parte do conflito fundiário

que demarca os dois territórios.

A entrada da ocupação localiza-se em San-

ta Luzia, rua Canadá, bairro Baronesa, mas cerca

de 90% de seu território está inserido dentro do

município de Belo Horizonte, em área coincidente

com o empreendimento já citado do Minha Casa,

Minha Vida, da Prefeitura de Belo Horizonte e Dire-

cional Engenharia S.A.

A ocupação é a terceira na grande gleba da

Região Izidora e contou também, meses depois,

com o apoio da Rede Resiste Izidora.

Em termos de estrutura urbana, a Ocupa-

ção Vitória apresenta ruas, lotes e setores exten-

sos e distantes uns dos outros, evidenciando a

dificuldade da autoconstrução das redes de água

(fornecimento intermitente), esgoto e energia

Vitória

Fo
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Dados básicos do assentamento

VitóriaNome:

Rua Canadá, 78Localização:

Baronesa, São Benedito,
Isidoro, Granja Werneck

Bairro:

Norte (BH)Regional:

Belo Horizonte/
Santa Luzia

Município:

3.500 famíliasTamanho:

950.000 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares,
Movimento de Luta nos Bairros
Vilas e Favelas,
Comissão Pastoral da Terra

Julho de 2013Surgimento:

2 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

aliada à vulnerabilidade socioeconômica de seus

moradores. Não há coleta de lixo ou transporte ur-

bano interno.

Vale lembrar que a insegurança da posse

é grave e atinge fortemente todos os moradores.

Há ordem de reintegração de posse expedida, em-

bora a Polícia Militar esteja impedida de realizar

a operação de despejo por decisão do Supremo

Tribunal de Justiça. O governo de Minas mantém a

mesa de negociação em curso com todas as ocu-

pações da área embora a Prefeitura de Belo Hori-

zonte e a empresa Direcional Engenharia exijam a

remoção de todos os moradores do local para que

o empreendimento do PMCMV seja realizado.
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Acesso a equipamentos públicos

Apesar de ter a maior parte de seu terri-

tório inserido no município de Belo Horizonte, os

moradores da ocupação buscam os equipamentos

públicos em Santa Luzia, em virtude de sua faci-

lidade de acesso e proximidade. Da mesma for-

ma que o registrado na ocupação Esperança, os

entrevistados apontam dificuldades para uso dos

serviços públicos, especialmente creches.

Para o atendimento de educação, dirigem-

se às escolas municipais Marina Vianna de Casti-

lho (CAIC) e Lúcia Viana Paiva. Para o Ensino Mé-

dio, os moradores utilizam as escolas estaduais

Presidente Tancredo Neves e Francisco Tibúrcio

de Oliveira.

O atendimento de saúde é prestado pelo

Centro de Saúde Baronesa. A assistência social,

por sua vez, é buscada no CRAS São Benedito, na

av. Brasília.

Não foram registrados nas proximidades

equipamentos culturais ou de lazer para a popula-

ção. Na entrada da comunidade há um campo de

futebol em terra.

Já em seu interior, há um centro comu-

nitário, além de uma área ao ar livre, com palco

em madeira, onde se realizam festas, eventos e

reuniões. Essa área é conhecida pelos morado-

res como Praça Maravilha, onde há uma grande

árvore. Recentemente, foi construído um galpão

comunitário.

Além dos movimentos antes citados, os mo-

radores contam com o apoio do grupo Arquitetos

sem Fronteiras e estudantes da EA-UFMG e Puc

Minas.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0024.13.242.724-6
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

0024.13.313.504-6
(reintegração de posse)

0024.13.304.260-6
(reintegração de posse)

0024.13.304.260-6
(reintegração de posse)

0588070-36.2014.8.13.0024
(ação civil pública)

002414058807-0
(ação civil pública)

48.316 - MG (2015/0106718-5)
(Mandado de segurança - STJ)

Status atual:

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:95;Data:03 de Aug de 2016 13:53:43



96

Ocupações Urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Mc Amandinha.

Foto: Juliano Vitral.

Manifestações culturais

Como mencionado na ocupação Esperança,

em 2015 o bloco de carnaval Filhos de Tcha Tcha

desfilou até a ocupação Vitória, acompanhado pe-

los moradores.

Na área da culinária foram destacadas as

comidas da Rosângela; o cuzcuz da Elielma, o tro-

peiro da Maura; as comidas típicas da Bahia fei-

tas pela Baiana; a feijoada do João; o frango com

quiabo e a carne cozida da Débora e do Menotti.

Foram citados vários artistas, a maior par-

te ligada à música. Entre eles, destacam-se a du-

pla sertaneja Os Feras da Gandaia, com CD gra-

vado; o cover de Amado Batista, chamado Amável

Batista; Toninho e seus Teclados, de forró; Mar-

cos Coimbra, música romântica; Vanderley da Vio-

la, compositor e violeiro, cuja irmã, Ana, também é

cantora. No funk foram mencionados o Mc Masco-

te e a Mc Amandinha.

Esta última, cujo nome de batismo é Aman-

da Reis de Carvalho, tem 19 anos e transita pelos

estilos rap e funk. É compositora e cantora, além

de escrever poemas, crônicas e contos sobre sua

vivência e lutas na ocupação. Compôs a música

Hino das Ocupações, que cantou pela primeira vez

numa passeata, quando a ocupação estava ame-

açada de despejo. Trabalha no Forúm das Juven-

tudes da RMBH como mobilizadora social.
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Fevereiro Ruas da Ocupação Desfile de blocos,
fantasiasCarnaval

Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Festas Culturais

Festa das Crianças

17 de julho

Outubro

Durante mobilizações
contra o despejo

Barracas com comidas,
musicais

Distribuição de brinquedos

duelo de MCs,
barraquinhas

Festa Junina Junho Barraquinhas com comidas
típicas, quadrilhaPraça Maravilha

Praça Maravilha

Praça Maravilha

Praça Maravilha

shows

Shows,

Banheiros

Foto: Bruno Figueiredo
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

https://www.facebook.com/resisteizidora/
?fref=ts

https://www.facebook.com/
ocupacaovitoria/?fref=ts

Blogue:
http://ocupacaovitoria.blogspot.com.br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Vista aérea, Região Izidora.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Filmes e vídeos

Hino das ocupações - Mc Amandinha:
https://www.youtube.com/watch?v=w
Qss4CFwBKQ

Filmes:
https://www.youtube.com/
watch?v=hAQzMpba7ws

https://www.youtube.com/
watch?v=-yf7K_5VZYQ

Trabalhos acadêmicos

http://blog.indisciplinar.com/
wp-content/uploads/2015/10/Disserta%
C3%A7%C3%A3o-ResisteIzidora-Luciana-
Bizzotto.pdf
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William Rosa
A ocupação William Rosa surgiu em outu-

bro de 2013, em Contagem, bairro Jardim Laguna,

região de grande expansão imobiliária dos seto-

res de renda média e alta, próxima ao CEASA. Foi

a primeira iniciativa do movimento, então recém-

criado, Luta Popular.

Inicialmente, a ocupação agregou um con-

tingente altíssimo de famílias sem-teto, cerca de

3.500, tomando posse de uma grande área urbana

ociosa de propriedade do CEASA, portanto sob a

tutela administrativa do Governo Federal.

Meses depois, as famílias já estavam sob

ameaça de reintegração de posse posta por uma

ordem judicial que se mantém válida até os dias

de hoje, embora sua execução nunca tenha ocor-

rido. Passados mais de dois anos, o número de fa-

mílias reduziu para cerca de 600, de acordo com o

último cadastro realizado para o processo de ne-

gociação entre as famílias e representantes do

Governo Federal.

O movimento social não optou pela auto-

construção das moradias no próprio terreno ocu-

pado mas pela solicitação da garantia do direito à

moradia através da negociação com o Estado (no

caso, Governo Federal e município de Contagem),

com vistas a efetivar a construção de um empre-

endimento de habitação social em outro local, por

via ou do Programa Minha Casa, Minha Vida-Enti-

dades ou outra política pública de moradias.
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Acesso a equipamentos públicos

Como a negociação ainda segue, o tempo

de residência nas condições precárias e improvi-

sadas dos barracos de lona e de madeirite esten-

de-se demasiadamente, agravando-se a cada dia.

O acesso é restrito por ruelas e não há áreas Co-

letivas. As instalações não permitem maior con-

forto e segurança, já que não há investimentos

importantes em redes internas de distribuição de

água, energia e esgoto que satisfaçam minima-

mente suas necessidades.

Dados básicos do assentamento

William RosaNome:

Avenida Severino
Balesteros, S/N.

Localização:

Jardim LagunaBairro:

RessacaRegional:

ContagemMunicípio:

600 famíliasTamanho:

139.00 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Luta Popular

Outubro de 2013Surgimento:

2 anosIdade:

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

Documento:LIVRO OCUPAÇÃO - 03 08 16 - OK.pdf;Página:100;Data:03 de Aug de 2016 13:53:46



101

Denise Morado Nascimento e Clarice Libânio

Futebol na ocupação

Foto: Matheus Sá Motta

Manifestações culturais

Inicialmente impedidos de serem atendidos

nos equipamentos públicos da região, gradativa-

mente os moradores foram conseguindo avanços

nesse sentido.

Atualmente, o atendimento de saúde é rea-

lizado pelo Centro de Saúde do bairro Milanês. Na

área de educação, por outro lado, permanecem as

dificuldades de conseguir vagas, especialmente

na educação infantil – CMEI.

Os moradores são atendidos na Escola Mu-

nicipal Maria Silva Lucas (bairro Jardim Laguna),

que possui também a Educação de Jovens e Adul-

tos (EJA); bem como na Escola Estadual José da

Silva Couto, no mesmo bairro, que oferece Ensino

Fundamental, Ensino Médio e EJA.

Para o atendimento de assistência social, os

moradores buscam a Casa de Apoio do bairro Laguna.

No que é relativo ao lazer, foi citada uma

praça de esportes no entorno da comunidade,

com equipamentos de academia, além do campo

de terra no bairro Laguna.

Dentro da ocupação há um salão comunitá-

rio, onde são realizadas reuniões e oficinas.

Os moradores da comunidade se comuni-

cam internamente através de um boletim mensal

feito pelo Movimento Lutas Populares, por meio

do qual tratam de reuniões, lutas e eventos. Na

culinária, foi citada a tradição de fazer um sopão

no meio da rua, com distribuição gratuita para os

moradores.

Foram citados como artistas destaque da

ocupação a dançarina Luh Gomes e a dupla serta-

neja Márcio Adriano e Francisco Bernadino. Traba-

lhadores da CEASA, lá se conheceram e montaram
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Festas e comemorações

Festa Época do ano Local Atividades

Aniversário da Ocupação

Baile

12 de outubro

quatro vezes ao ano

Espaço Comunitário

Espaço Comunitário

Bolo de aniversário,

Baile com sommecânico

shows

Funk

a dupla para cantar músicas próprias e de tercei-

ros. Em 2014, gravaram um DVD ao vivo na ocupa-

ção William Rosa. Apresentam-se nas cidades de

Sete Lagoas, Rio Escuro e em Contagem, na fei-

rinha que acontece todos os sábados na CEASA.

No início da ocupação, a dupla ia para a

avenida Severino Balesteros Rodrigues e tocava

violão, cantando junto com os moradores da ocu-

pação. A dupla fez uma paródia, uma versão da

música Lepo Lepo de Felipe Escandurra e Magno

Santana, falando das lutas da ocupação. A músi-

ca fez sucesso na internet, com mais de 800 mil

acessos no Youtube e chegou a tocar na Rádio

Itatiaia, no programa de TV Balanço Geral e no pro-

grama do artista Eduardo Costa.

Festa na ocupação.

Foto: Matheus Sá Motta.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=lg1fpQONoHs

https://www.youtube.com/
watch?v=8xF8XY1rzxs

https://www.youtube.com/
watch?v=asPFa4XYD_o

https://www.facebook.com/williamrosa.
ocupacao/?fref=ts

Blogue:
http://ocupacaowilliamrosa.blogspot.
com.br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Vista aérea, Jardim Laguna .

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Foram citadas ainda as oficinas de baque

Maracatu oferecidas na comunidade pelo grupo

Bombos de Iroko, que trabalha com 25 crianças

e adolescentes as questões de conscientiza-

ção social, fio histórico das lutas sociais, a luta

pela moradia, a ancestralidade e a identidade da

cultura. A oficina começou no início da ocupação

e acontece todos os domingos, pela manhã, no

Centro Comunitário. O grupo tem ainda um proje-

to de desenvolver com as crianças a contação

de histórias, oficinas de pipa e de construção de

bonecas.
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A ocupação Nelson Mandela está no vale

circunscrito pela avenida Perimetral, bairro Vila

Santa Rita, Barreiro, sendo vizinha das ocupações

Camilo Torres, Irmã Dorothy, Eliana Silva e Paulo

Freire.

Surgiu no carnaval de 2014, quando 310 fa-

mílias não organizadas tomaram área ociosa em

torno dessas outras ocupações. Posteriormen-

te, contou com a colaboração do MLB e rede de

apoio, inclusive, na elaboração do parcelamento

do Solo. A ocupação se constitui de lotes padro-

nizados com acesso direto às ruas e áreas desti-

nadas a equipamentos coletivos.

Até hoje nenhum proprietário ou mesmo a

Prefeitura de Belo Horizonte requereram a reinte-

gração de posse na Justiça. A grande maioria das

casas foi autoconstruída em alvenaria cerâmica

mas sem os serviços urbanos públicos.

Nelson Mandela
Fo
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Dados básicos do assentamento

Nelson MandelaNome:

Avenida Perimetral,
1203

Localização:

Vila Santa RitaBairro:

BarreiroRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

310 famíliasTamanho:

43.454 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Comissão Pastoral da Terra
Movimento de Luta nos Bairros

Março de 2014Surgimento:

2 anosIdade:

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Observação:

Território contíguo à Ocupação Eliana
Silva e Irmã Dorothy.

Status atual:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

Os moradores se apoiam no histórico e

na experiência das ocupações vizinhas e em

seus movimentos sociais como o MLB. O PRAXIS

já contribuiu com assessoria técnica para os

moradores mas a maior parte do processo de

construção do território foi realizada autonoma-

mente, compreendendo desde a construção de

todas as casas, a divisão das ruas, dos lotes e

das áreas coletivas.
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Acesso a equipamentos públicos

A comunidade não conta com nenhum tipo

de equipamento público ou serviço instalado den-

tro de seu território e seus moradores precisam

deslocar-se para os bairros vizinhos para serem

atendidos.

Os principais equipamentos utilizados são

o Centro de Saúde Mangueiras, o CRAS Petrópo-

lis, a UMEI Vila Pinho, as escolas municipais CAIC

Lucas Monteiro Machado, Solar Rubi (Vila Pinho) e

Vila Pinho. Para o Ensino Médio utilizam a Esco-

la Estadual Ministro Alfredo Vilhena Valladão, no

bairro Tirol.

Não há equipamentos de lazer nas proxi-

midades. Como atividades culturais foi citado o

Centro Cultural Vila Santa Rita.

As reuniões da comunidade acontecem em

uma pequena área livre, debaixo de uma árvore.

Duelo de MCs - Fabricio FBC.

Foto: Pablo Bernardo.
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/Fabrício FBC (rapper)

https://web.facebook.com/Fabricio-Fbc-
312611595531269/?fref=ts

http://tnb.art.br/rede/fabriciofbc

Facebook:

Site:

Blogue:
http://ocupacaonelsonmandela.blogspot.
com.br/

Páginas, blogues e sites

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=KqiHnoTV5lY

Vista aérea, Barreiro.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Manifestações culturais

Foi mencionado um artista local, Fabrício

FBC, 27 anos, cantor e compositor de rap. Desde

2007 participa do Duelo de MCs e em 2010 lançou

seu primeiro CD, com seis músicas. Fez shows

em várias cidades, como Ipatinga, Coronel Fabri-

ciano e outras, além de já ter se apresentado em

diversos locais e eventos em Belo Horizonte. Com

o Duelo de MCs, viajou para o Rio de Janeiro, São

Paulo, Belém do Pará, dentre outras cidades. Já

venceu várias batalhas no Duelo e em 2012 parti-

cipou do Duelo Nacional em BH.

Formou com amigos do rap - Gustavin Djon-

ga, Hot, Oréia e Clara Lima - o grupo D.V. (Deuses Vi-

vos), selecionado para a Virada Cultural de BH 2016.
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A ocupação Tomás Balduíno está no distri-

to de Justinópolis, bairro Santa Margarida, em re-

gião popularmente conhecida como Areias, próxi-

mo à fronteira com Vespasiano, no município de

Ribeirão das Neves.

Surgiu em maio de 2014, quando um grupo

de famílias de sem-teto do bairro se organizou

para ocupar parte do território de uma fazenda

que estava sendo, aos poucos, absorvida pela

malha urbana.

Ameaçados de despejo, os moradores en-

traram em contato com as Brigadas Populares e o

Coletivo Margarida Alves. Os advogados popula-

res defenderam judicialmente as famílias, logran-

do suspender a ordem de reintegração de posse.

Logo em seguida, as famílias passaram a estrutu-

Tomás Balduíno
(Ribeirão das Neves)
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rar a ocupação com base nas diretrizes de parce-

lamento do solo passível de regularização, ainda

que sem a assessoria técnica de profissionais.

Os moradores estabeleceram lotes padro-

nizados em 200 m² para cada família, com ruas

perpendiculares e transversais com 12 metros de

largura. Também obedeceram à diretriz da CEMIG

de preservação de faixa de servidão para prote-

ção das torres de alta tensão que cortam o terre-

no e mantiveram a faixa de 30 metros do leito do

rio que corre na porção leste do terreno como área

de preservação ambiental.

Hoje, a ocupação abriga 250 famílias que,

organizadas, autoconstruíram suas casas em al-

venaria cerâmica. Muitas casas ainda estão ape-

nas com um ou dois cômodos, caminhando para

Dados básicos do assentamento

Tomás BalduínoNome:

Rua dos Cravos, s/nLocalização:

Santa MargaridaBairro:

JustinópolisRegional:

Ribeirão das NevesMunicípio:

250 famíliasTamanho:

902.115 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares

Maio de 2014Surgimento:

1 anoIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Casa com jardim.

Fonte: PRAXIS.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:
Situação jurídica

0079873-13.2014.8.13.0231
(reintegração de posse)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:

A Prefeitura de Ribeirão das Neves já
manifestou o interesse em desapropriar
e regularizar a área.

0057812-61.2014.8.13.0231
(reintegração de posse)

0222473-57.2014.8.13.0231
(Exceção de Incompetência)

0512531-30.2015.8.13.0024
(reintegração de posse)

S N

Status atual:

ampliações dadas as possibilidades que o lote

proporciona.

Ressalta-se que nas áreas de servidão da

Cemig, onde não se pode edificar, moradores de-

senvolvem experiências com a agricultura urba-

na, como forma de geração de renda. Os mora-

dores também organizaram um sistema de coleta

do lixo reciclável por meio de uma cooperativa de

moradores, preservando-se o meio ambiente e, ao

mesmo tempo, gerando renda.

Os serviços urbanos, com exceção da co-

leta de lixo, são precários e o transporte público

não circula no interior da ocupação.

Embora exista um bom diálogo entre mora-

dores e a Prefeitura de Ribeirão das Neves, ne-

nhuma medida ainda foi tomada no sentido da

desapropriação da área e/ou da regularização

fundiária da ocupação.
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Vista aérea, Bairro Santa Margarida.

Fonte: Base Google Earth, 2015.
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Primeiro de Maio
A ocupação Primeiro de Maio localiza-se ao

final da rua Pau-brasil, no bairro Vila das Flores,

Betim. Está situada em região composta por di-

versos empreendimentos imobiliários populares

realizados entre 1990 e 2000, até mais recentes,

realizados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

É região também que está em plena expansão

imobiliária, sofrendo com os efeitos da especula-

ção, com o consequente aumento dos preços do

aluguéis.

A Primeiro de Maio recebe este nome pois

surgiu em 2014, no feriado do Dia dos Trabalha-

dores, quando 78 famílias de forma espontânea,

isto é, sem a presença dos movimentos sociais,

mas com uma forte auto-organização, ocuparam

o terreno ocioso.

Posteriormente, recebeu o apoio da Co-

missão Pastoral da Terra quando surgiram as

primeiras pressões para a remoção por parte da

Prefeitura de Contagem; da incorporadora, que rei-

vindica a reintegração de posse na justiça; e, da

Polícia Militar.

O terreno encontra-se em disputa judicial

anterior à ocupação entre um terceiro proprietá-

rio da gleba e outra incorporadora que, segundo

contrato firmado entre ambos, deveria ter en-

tregue, antes do fim de 2013, 40 apartamentos

ao proprietário em troca do direito de incorporar
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e construir na área. Quando o terreno foi ocupa-

do, os moradores relatam que não havia nenhum

tipo de construção em andamento, sendo utiliza-

do como “bota-fora” (área clandestina de descar-

te de resíduos).

Os moradores da ocupação Primeiro de

Maio edificaram todas as suas habitações em al-

venaria de bloco cerâmico, além de terem constru-

ído de forma coletiva e autônoma (sem a presença

de agentes externos ou do Estado) todas as re-

des de luz, água e esgoto, como quase todo o pa-

norama dos territórios relatados nesta pesquisa.

Destacam-se seu interesse e investimento

na elaboração de áreas internas para o uso cole-

tivo, como a construção de um centro cultural que

contará com biblioteca e cinema, além de mante-

rem um campo gramado para práticas esportivas.

Atualmente os moradores lutam pelo re-

conhecimento da ocupação, tentando o apoio da

Superintendência Municipal da Habitação para a

solução do conflito fundiário em que estão inseri-

dos e para a disponibilização de suporte técnico

à autoconstrução. Embora o esforço coletivo dos

moradores na conquista de seu direito à moradia,

a ameaça de reintegração de posse com um des-

fecho desfavorável aos moradores é uma realida-

de possível.

Dados básicos do assentamento

Primeiro de MaioNome:

Rua Pau Brasil, 443Localização:

Sítio PoçõesBairro:

--Regional:

BetimMunicípio:

78 famílias
Número estimado de famílias:

14.156 m2Extensão territorial:

Movimentos sociais atuantes:

Comissão Pastoral da Terra

Maio 2014Surgimento:

2 anosIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?
Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Vista aérea, bairro Sítio Porções.

Fonte: Base Google Earth, 2015.

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0182281-15.2014.8.13.0027
(Ação Cível)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:
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A ocupação Tomás Balduíno localiza-se no

bairro Jardim Petrópolis, em frente à rua São Julião.

O terreno ocupado é patrimônio municipal, sob o

controle da Prefeitura. Inicialmente, os moradores

sofreram ameaça de reintegração de posse so-

licitada pela Procuradoria Geral do Município. No

entanto, com o apoio e a pressão dos movimen-

tos sociais de luta pela moradia e de advogados

populares, o prefeito lavrou um acordo, documen-

tado em ata, que garante a permanência da ocu-

pação por tempo indeterminado.
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Dom Tomás Balduíno
(Betim)
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Dados básicos do assentamento

Tomás BalduínoNome:

Rua Julião, 138Localização:

Jardim PetrópolisBairro:

---Regional:

BetimMunicípio:

110 famíliasTamanho:

22.724 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Brigadas Populares
Pastoral da Juventude

Julho de 2014Surgimento:

1 anoIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

Como o terreno é de pequeno porte, com

cerca de 22 mil metros quadrados e uma parte

com declive acentuado, conformou-se um parce-

lamento adensado com lotes pequenos, aproxi-

madamente 70 m², com ruas estreitas e sem áre-

as de uso coletivo, exceto uma pequena praça.

Hoje, a ocupação encontra-se praticamen-

te com todas as casas autoconstruídas em alve-

naria cerâmica, muitas com dois pavimentos. En-

tretanto, não possuem os serviços públicos de

energia, água, esgotamento e coleta de lixo.
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Vista aérea, Bairro Jardim Petrópolis.

Fonte: Base Google Earth, 2015.
Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

0221261-31.2014.8.13.0027

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observações:

Há um acordo com a Prefeitura de Betim
para a regularização da ocupação.
O território ocupado é de origem pública.

S N

Status atual:
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A ocupação Shekinah está localizada na av.

Pau-brasil, no bairro Sítio Poções, Betim, e encon-

tra-se com cerca de 115 famílias. Não foi previa-

mente organizada por nenhum movimento social;

as famílias ocuparam espontaneamente a área e

depois vincularam-se às redes sociais e de soli-

dariedade de outras ocupações e entidades que

trabalham no sentido de conferir proteção ao di-

reito à moradia, como a Comissão Pastoral da Terra.

Tudo indica que não há processo judicial de

reintegração de posse. A área ocupada pertence

à União e está vinculada a administração realiza-

da pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Segundo relato de liderança, os administradores

da Secretaria legitimam a posse exercida pelas

famílias e não pretendem ingressar na justiça

para requerer a retomada do controle do terreno.

Os motivos para tanto, contudo, a liderança não

soube explicitar.

Hoje, todas as famílias possuem casas

construídas em blocos de alvenaria cerâmica e

realizaram toda a infraestrutura necessária para

a distribuição das redes de água, luz e saneamen-

to. Os lotes, ruas e outras áreas internas foram

Shekinah
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demarcadas e divididas pelas próprias famílias,

cada uma recebendo um lote em torno de 100 m2.

Não estão submetidos à insegurança da

posse, por meio de uma ameaça de despejo, mas

encontram-se em situação de direito violado se

consideradas outras dimensões do direito à cida-

de, como o acesso formal a um endereço, o re-

conhecimento do poder público local, o acesso à

água e à energia, o transporte urbano e outros.

A aquisição desses direitos é a próxima etapa

do processo de mobilização dos moradores da

ocupação.

Dados básicos do assentamento

ShekinahNome:

Avenida Pau-Brasil, 100Localização:

Sítio PoçõesBairro:

---Regional:

BetimMunicípio:

115 famíliasTamanho:

18.190 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Pastoral da Juventude

Setembro de 2014Surgimento:

1 anoIdade:

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

Observação:

Terra da união, não há processo.

S N

Status atual:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?
Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Vista aérea, bairro Sítio Poções.

Fonte: Base Google Earth, 2015.
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Vila Esperança
do Calafate

A Vila Esperança do Calafate é uma ocupa-

ção urbana que surgiu em setembro de 2014, no

bairro Calafate, em Belo Horizonte. Está situada em

terreno abandonado há 40 anos, entre a rua Bim-

barra e a linha do metrô da cidade, muito próximo à

av. Tereza Cristina. Portanto, uma das únicas ocu-

pações urbanas próximas à área central da cidade

de Belo Horizonte.

A ocupação é parte do processo de inter-

venção estrutural da vizinha Vila Calafate, sob

responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte.

Em 2014, através da URBEL e Sudecap, a prefeitu-

ra iniciou o cadastramento dos moradores para a

indenização da Vila do Calafate, situada há mais

de 40 anos em área lindeira do cruzamento das

avenidas Tereza Cristina e Silva Lobo.

Todos os moradores foram cadastrados

mas somente os proprietários dos imóveis rece-

beram a promessa de indenização e/ou a possi-

bilidade de reassentamento em empreendimentos

habitacionais populares.

Como os moradores inquilinos ficariam sem

nenhuma garantia e alternativa de moradia dian-

te do processo de remoção e reassentamento

colocado pelo poder público, organizaram-se es-

pontaneamente, isto é, sem a participação e con-

tribuição dos movimentos sociais de luta pela

moradia de Belo Horizonte, e ocuparam o terreno
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vizinho, conformando a Ocupação Vila Esperança

do Calafate.

Até hoje, as desapropriações da Vila Cala-

fate de origem não foram realizadas e o seu pro-

cesso de remoção está interrompido. A Prefeitura

de Belo Horizonte já apresentou diferentes proje-

tos para a área, nenhum efetivado ao final. Atu-

almente, o debate está em torno da transforma-

ção da área em uma bacia de contenção para as

cheias do rio Arrudas.

O contato com os movimentos sociais por

parte da Vila Esperança do Calafate ocorreu quan-

do seus moradores foram notificados da decisão

judicial de reintegração de posse em favor da no-

meada proprietária do terreno, o Serviço Social da

Indústria (SESI Minas). Os moradores ativaram os

advogados populares do Coletivo Margarida Al-

ves, que suspenderam liminarmente, na segun-

da instância do Tribunal de Justiça, a decisão da

primeira. Em decisão colegiada, no julgamento do

mérito, foi reconsiderada. Hoje, a ocupação segue

sob ameaça de reintegração de posse.

Como é processo de apropriação e desen-

volvimento territorial recente, as estruturas ur-

banas internas ainda são frágeis e vulneráveis.

Grande parte das casas ainda é de lona ou ma-

deirite – técnicas construtivas provisórias –, e

as redes internas de água, energia e esgoto são

insuficientes.

Dados básicos do assentamento

Vila Esperança
do Calafate

Nome:

Rua Bimbarra, S/NLocalização:

CalafateBairro:

OesteRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

70 famíliasTamanho:

17.000 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

Frente Terra e Autonomia

Setembro de 2014Surgimento:

1 anoIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos

Existe na região uma associação de mora-

dores que também atende à ocupação: a Asso-

ciação Comunitária das Vilas Calafate, Amizade

e adjacências.

De acordo com a liderança entrevistada, a

comunidade busca atendimento de saúde no Centro

de Saúde Noraldino de Lima, no bairro Nova Suíssa.

Para a educação, buscam a UMEI Vila

São Vicente e as escolas estaduais Pedro Du-

tra e Cristiano Machado, ambas no bairro Padre

Eustáquio.

Não foram mencionadas ofertas de equipa-

mentos nas áreas de assistência social, lazer e

cultura, ficando a comunidade a descoberto nes-

tes serviços. Apenas um campo de futebol de

terra foi encontrado, situado perto da av. Tereza

Cristina, onde a associação promove campeona-

tos há cerca de 17 anos.

Também foi mencionada uma praça, local

de encontro dos moradores, onde fazem caminha-

das, situada às margens da Av. Tereza Cristina.

Festas e Comemorações

Festa Época do Ano Local Atividades

Baile Funk Toda Sexta-feira Rua Bimbarra Shows comMC’s e música
eletrônica de funk`

Festa Junina

Festa do Espírito Santo 19 de Abril

Junho

Igreja de Santo
Expedito

Avenida Tereza
Cristina

Missa, celebração e queima
de fogos de artifício

Barraquinhas, quadrilha e
shows de sertanejo e pagode

Nº
de
pr
oc
es
so
s:

Situação jurídica

1364414-17.2014.8.13.0024
(reintegração de posse)

0439304-16.2014.8.13.0000
(agravo do instrumento)

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:
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Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/

Vista aérea, bairro Calafate.

Fonte: Base Google Earth, 2016.

https://www.facebook.com/
vilaesperancadocalafate/?fref=ts

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Filmes e vídeos

Documentário realizado pelo Cine
Clube Libertário sobre a ocupação:
https://www.youtube.com/
watch?v=2gsF7UvFP_c

Manifestações culturais

Foi citada a presença de vários artesãos

que produzem cofres em gesso, mas residentes

na Vila Calafate. Também na Vila foram citados os

artistas Mc Juninho e DJ B2, ambos do funk; Gio-

vani, música sertaneja, e Fubá, do pagode.

Na culinária local foram citados o tropeiro e

o spaguetti, que são vendidos nos bailes funk da

comunidade.
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A ocupação Terra Nossa aconteceu espon-

taneamente, sem a participação de movimentos

sociais e entidades de apoio. São os próprios mo-

radores e lideranças locais que a organizam e a

defendem.

Está situada no extremo leste de Belo Ho-

rizonte, em zona fronteiriça ao município de Sa-

bará, em uma das regiões mais altas da cidade

do ponto de vista topográfico, acima do bairro Ta-

quaril. O acesso para a ocupação se dá pela av.

Country Club de Belo Horizonte ou pela Estrada de

Nova Lima.

A ocupação vive situação particular, pois

não possui ação judicial que conteste a legitimi-

dade de sua posse. Seus moradores ocupam o

território de forma mansa e pacífica. Eles relatam

que sofreram somente uma ação por parte da Pre-

feitura de Sabará, logo no início da ocupação, que

Terra Nossa
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retirou os moradores da área do município fazen-

do com que a ocupação se ampliasse para a por-

ção de Belo Horizonte.

Contudo, a situação geológica suscita pre-

ocupações. A área ocupada é de topo de morro,

com alto grau de declividade. Os moradores não

conseguiram abrir ruas e o acesso às moradias se

dá por ruelas, trilhas e escadarias improvisadas.

As residências, ainda como barracos de

madeira, estão assentadas em platôs realizados

por cortes abruptos na estrutura do morro, sem

nenhum tratamento específico para contornar

qualquer ameaça de desmoronamento.

Não há serviços urbanos públicos e os

riscos geológicos precisam ser verificados com

atenção.

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:

Dados básicos do assentamento

Terra NossaNome:

Avenida Country
Club, SN

Localização:

TaquarilBairro:

LesteRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

235 famíliasTamanho:

72.000 m2Extensão:

Movimentos sociais atuantes:

(Semmovimentos atuantes)

Novembro de 2014Surgimento:

1 anoIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?
Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS
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Acesso a equipamentos públicos

Os moradores da ocupação são ligados ao

Movimento Popular de Luta pela Moradia Ocupa-

ção Terra Nossa, autônomo e independente. De

acordo com a liderança entrevistada, a comuni-

dade busca atendimento nos bairros do entorno,

mas muitas vezes tem dificuldades em virtude da

inexistência de endereço formal.

O atendimento de saúde é buscado no Cen-

tro de Saúde Novo Horizonte, no Conjunto Taquaril,

ao passo que a assistência social também é bus-

cada no CRAS do Taquaril.

Na educação, os moradores utilizam a UMEI

Castanheiras e as escolas municipais George Ri-

cardo Salum e Presidente Juscelino Kubistchek.

Não foram mencionados equipamentos de

lazer e cultura, ficando a comunidade sem aces-

so a esses serviços. Foi construído no local um

galpão de madeira que é utilizado como Centro

Comunitário. No Centro os moradores recebem

as pessoas, fazem cadastros de novos morado-

res e realizam suas reuniões e assembleias de

luta. É também um espaço onde as crianças brin-

cam. Em sua inauguração foi realizada uma festa,

com apresentação teatral de um grupo da Igreja

Evangélica.

Segundo a liderança entrevistada, há pro-

posta de se criar um projeto de reciclagem de lixo

na ocupação.

Bloco PPK passa pela ocupação, carnaval 2016.

Foto: Maxwell Vilela.
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Manifestações culturais

Para comunicação interna e divulgação das

reuniões, os moradores usam panfletos e o boca

a boca.

A principal festa da comunidade é a Fes-

ta Junina, que acontece na rua Estrada Velha de

Nova Lima, em frente à Igreja Sagrada Família,

com barraquinhas de comidas típicas, quadrilha e

fogueira. Os pratos considerados típicos da ocu-

pação são a feijoada e o tropeiro.

Foi citado que no carnaval 2016 houve a

passagem do Bloco Pavão de Krishna pela rua Es-

trada Velha de Nova Lima, que dá acesso à co-

munidade. Houve compartilhamento, interação e

participação dos moradores junto com os foliões.

Quanto às manifestações artísticas locais,

foram citados Gilson Filho – artista visual, da área

de fotografia e vídeo – e Maristane, conhecida

como a Dama do Soul, dançarina de black music.

A Dama do Soul tem 50 anos e desde os

12 anos já se interessava pela dança. Já adulta,

frequentando o Quarteirão do Soul, em BH, criou o

grupo Damas do Soul, junto com Cida, Sandra Tre-

me-Treme, Mônica, Neusa e Preta. Sobre elas foi

feito o documentário Damas do Soul, pelos alunos

da escola livre de cinema.“Trabalhei duro na di-

vulgação da minha pessoa em cima deste codi-

nome, fiz vários vídeos mostrando minha perfor-
mance no movimento Black e os postei no meu

canal no YouTube. Uma página no velho Orkut me

ajudou muitíssimo a me apresentar para dentro e

fora de Belo Horizonte. As pessoas gostaram do

que viram e muitos contatos eu consegui através

destes Recursos. Mas o que é marcante para mim

é receber o respeito e carinho de pessoas que me

consideram representante do movimento Black de

BH, e esse reconhecimento é muito valioso e sei

que não é pra qualquer um. Quando me preparo

para dançar, me visto como uma Dama e quando

chego no Black sou tão bem recebida que passo a

me sentir como uma dama.“

[DAMAS DO SOUL - depoimento ao projeto Todo amor que
houver nessa vida, do fotógrafo Gustavo Dragunskis.]

Maristane gravou e se apresentou em ci-

dades como Rio de Janeiro e Brasília. Hoje divulga

seu trabalho através da sua página no Facebook,

onde divulga fotos e os eventos do movimento

soul na cidade.

Damas do Soul.

Foto: Gustavo Dragunskis.
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Conheça mais

http://www.pstu.org.br/node/11539

http://www.midiaindependente.org/p
t/red/2006/04/351660.shtml

http://www.cmbh.mg.gov.br/chapeu/
ocupacao-novo-lajedo

Páginas, blogs e sites

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=TQMMSoYP2S0

Vista aérea, Bairro Taquaril.

Fonte: Base Google Earth, 2016.

Tânia Rezende (Damas Soul)

https://www.facebook.com/
tania.r.derezende?fref=ts

Documentário sobre Damas Soul:
https://www.youtube.com/
watch?v=OZ-kGiIpOkE

Facebook:
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Paulo Freire

A ocupação Paulo Freire surgiu em maio de

2015, quando 300 famílias, organizadas pelo Movi-

mento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB),

deram continuidade ao processo de ocupações de

terrenos abandonados da região circunscrita pela

avenida Perimetral, no Barreiro, Belo Horizonte.

São cinco ocupações que nesta área con-

formam uma conurbação de territórios autocons-

truídos: Camilo Torres, Irmã Dorothy, Eliana Silva,

Nelson Mandela e Paulo Freire. São mais de 1.000

famílias que ocuparam esses territórios para ga-

rantir seu direito à moradia e à cidade, livre do

aluguel e da moradia “de favor”.

Hoje a ocupação está fortemente organiza-

da e consolidada. Por meio de um plano urbanís-

tico realizado em processo compartilhado entre

arquitetos voluntários, moradores da ocupação

e membros do MLB, desenhou-se para a área um

conjunto de 155 lotes com acesso direto às ruas

internas e duas áreas coletivas, destinadas a

uma praça central e uma horta comunitária.

Fo
to

:P
RÁ

XI
S
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Suspeita-se que o terreno ocupado possua

a mesma origem de propriedade dos terrenos da

Camilo Torres e Irmã Dorothy, portanto, áreas pú-

blicas de propriedade do Estado de Minas Gerais,

repassadas à iniciativa privada como forma de fo-

mento ao crescimento industrial na região. Passa-

dos mais de 20 anos, nenhuma destas áreas foi

utilizada para qualquer iniciativa produtiva.

Hoje, a ocupação Paulo Freire não está sob

ameaça de reintegração de posse. O juiz da vara

civil de Belo Horizonte entendeu que a autora da

Dados básicos do assentamento

Paulo FreireNome:

Rua Serra do Jatobá, 291Localização:

Vila Santa RitaBairro:

BarreiroRegional:

Belo HorizonteMunicípio:

170 famílias
Número estimado de famílias:

20.208 m2Extensão territorial:

Movimentos sociais atuantes:

Movimento de Luta nos
Bairros Vilas e Favelas

Maio de 2015Surgimento:

1 anoIdade:

Situação urbana

Possui plano urbanístico?

Possui coleta de lixo
e limpeza urbana?

Possui transporte
urbano interno?

S N

S N

S N

Possui rede de
distribuição de água?

Possui rede de energia?

Possui coleta de esgoto?

SNS

Formal Auto-
construído

SNS

SNS

Situação jurídica

Temmandado de reintegração
de posse expedido?

S N

Status atual:
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Creche.

Foto: Edinho Vieira.

ação judicial (uma grande empresa do ramo de

transporte coletivo) não conseguiu comprovar de-

vidamente a propriedade da área, restando ser le-

gítima a posse exercida pelos ocupantes.

A ocupação encontra-se no mesmo dilema

de todas as outras quanto a sua situação urba-

na. Todas as redes internas de serviços urbanos,

como água, luz e esgotamento, são autoconstru-

ídas mas seus moradores pressionam o Estado

para a instalação dos serviços urbanos públicos.

Embora a qualidade da instalação auto-

construída atenda as expectativas dos morado-

res, a formalização garante outros benefícios,

inclusive simbólicos, como a legitimação de ende-

reço pelo poder público e face a sociedade.
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Acesso a equipamentos públicos

A ocupação não possui qualquer tipo de

equipamento público dentro de seu território e

seus moradores precisam deslocar-se para os

bairros vizinhos para serem atendidos. Os prin-

cipais equipamentos utilizados são o Centro de

Saúde Mangueiras, o CRAS Petrópolis, a UMEI Vila

Pinho e as escolas municipais da Vila Pinho e Luiz

Gonzaga Júnior (Vila Santa Rita).

Também não há equipamentos de lazer nas

proximidades e o único equipamento cultural é o

Centro Cultural Vila Santa Rita.

As reuniões e assembleias da ocupação

ocorrem em uma área livre, onde também aconte-

cem os eventos e festas da comunidade.

O Grupo Aroeira / UFMG atua na comunida-

de com o projeto de construir uma horta comuni-

tária junto com os moradores.

Reunião na ocupação.

Foto: Juliano Vitral.
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Festas e Comemorações

Festa Época do Ano Local Atividades

Festa da Páscoa

Festa Junina

Festa de Natal

Dia das Crianças

Semana Santa

Junho

12 de Outubro

25 de Dezembro

Área Livre na Ocupação

Área Livre na Ocupação

Área Livre na Ocupação

Área Livre na Ocupação

Distribuição de ovos de
chocolate para as crianças

Quadrilha e barraquinhas
com comida típica

Distribuição de presentes
para as crianças

Distribuição de presentes
para as crianças e ceia

Manifestações culturais

Segundo as lideranças entrevistadas, uma

das tradições culturais da ocupação é o encontro

dos moradores nas portas das casas, quando há

sombra, para conversar e contar as histórias do

início da comunidade, na época em que as barra-

cas eram de lona.

O artista Edinho Vieira, do MLB, fez um do-

cumentário que conta as histórias das lutas da

ocupação. Edinho é também idealizador do Cine

Clube Boca do Lixo e fez, em maio de 2016 uma

edição na comunidade.

Do ponto de vista das manifestações ar-

tísticas, foram citados o dançarino de funk e hip

hop Hélio; o produtor, DJ e cantor LJ Lirou Jorge;

e o DJ Fabrício.

Lirou Jorge é Jorge Adriano Figueiredo Al-

ves, 28 anos. Autodidata, desde criança traba-

lha com música, toca violão, bateria e percus-

são. Dança vários estilos, como forró, axé e funk.

É também produtor de bases musicais. Trabalha

como pedreiro e eletricista, ajudando os morado-

res da ocupação nas construções. Tem vontade

de trabalhar com produção de eventos e criar uma

agenda cultural de shows com vários artistas.

Já o DJ Fabrício, 20 anos, tem estilo eclé-

tico, tocando todos os ritmos. Começou discote-

cando em festas e eventos na região do Barreiro e

Cidade Industrial e sonha em ser famoso e ganhar

dinheiro com sua atividade, enquanto trabalha

como pintor de paredes e servente de pedreiro.
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Vista aérea, bairro Vila Santa Rita.

Fonte: Base Google Earth, 2016.

Conheça mais

http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/
dialogos_irma_dorothy/Lirou Jorge (DJ)

https://www.facebook.com/DjLirou?fref=ts
Facebook:

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009311398635&fref=ts

Blogue:
http://ocupacaopaulofreirebh.blogspot.
com.br/

Páginas, blogues e sites

Facebook:

Filmes e vídeos

https://www.youtube.com/
watch?v=6izlwl4vWCA
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