A cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, conta com cerca
de 2,5 milhões de habitantes, sendo a sexta em população do país. Em sua
Região Metropolitana residem 5,5 milhões de pessoas, a terceira maior do
Brasil.
Fundada em 1897, foi a primeira cidade planificada do Brasil. Entretanto, juntamente com a cidade, nasceram as favelas, visto que no plano
original da nova capital não havia setores destinados à residência dos trabalhadores que a construíram. Com crescimento rápido e desordenado, em
1912 (apenas 15 anos depois da inauguração) já havia 60% da população
vivendo em zonas denominadas rurais ou suburbanas. Em 1955, eram 36,4
mil pessoas nas favelas, número que chegou a 120 mil em 1965.
Nos dias atuais, a Capital conta com mais de 450 mil pessoas vivendo nas favelas, em mais de 200 comunidades. Além disso, a cidade e
seus habitantes transbordam para os 33 municípios metropolitanos, uma
vez que não há mais zonas de expansão ou terrenos a baixo custo para habitação popular, criando e adensando cidades-dormitório em seu entorno,
formadas por populações pobres.
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Este livro traz vários e diversos olhares sobre as favelas, consideradas aqui não como territórios da ausência, da falta, ou simplesmente da
exclusão, mas como territórios de potência, de resistência e de vasta e rica
produção cultural.
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Apresentação
Uma travessia para o conhecimento
Adriano Macedo*

O que você tem em mãos não é simplesmente um amontoado de letras e palavras bem escritas, um conjunto de artigos sobre lugares, olhares, experiências,
urbanização, sobrevivência e resistência. Mais que um objeto simbólico para
registros de reflexões e conhecimento, Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência é um livro-ponte para o entendimento, a valorização e o compartilhamento de saberes, assim como sobre
a realização de ações para a transformação social.
Por trás desta obra estão a satisfação, a felicidade e a esperança de várias pessoas que se movem na costura de fios invisíveis para o despertar da consciência
de que cada um é o protagonista da própria história. Está também o entendimento de que, juntos, todos têm mais possibilidades de transformar o amanhã.
A preocupação com o futuro, a esperança, o convívio social, a coragem, a fé
e a capacidade de começar e terminar um trabalho são os amortecedores para
superar as adversidades e pensar coletivamente em busca do bem comum.
Apoiar este “livro-ponte” faz parte do entendimento de que participamos do
tecido social de Belo Horizonte, sede da empresa. A ArcelorMittal fabrica os
mais diversos tipos de aço para inúmeros usos, inclusive para a construção de
pontes, tão importantes para a integração espacial. Mas também construímos
outros tipos de ponte por meio de investimentos sociais ou iniciativas de corresponsabilidade institucional, atuando de maneira integrada com o primeiro
e o terceiro setores na construção de caminhos de maneira interdependente,
integrada e colaborativa.
Por fim, faço o convite para que você atravesse este livro-ponte e compartilhe com os outros as experiências e o conhecimento adquiridos nessa travessia
até a última página.
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* Especialista em Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da ArcelorMittal Brasil.
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Prefácio
Clarice Libânio

É com grande alegria que o Favela é Isso Aí apresenta mais um produto de
nosso trabalho e nossas reflexões. Aliás, 2016 tem significado para nós um momento
importante de intensificação de nossa ação editorial, com o lançamento de quatro
novos livros – este incluso –, elevando nosso pequeno catálogo à marca de 15 títulos publicados.
Situação igual só havia ocorrido em 2008, quando nos registramos como editora junto à Biblioteca Nacional e editamos os cinco volumes da Coleção Prosa e Poesia no Morro1. Entre 2009 e 2014, lançamos livros produzidos por parceiros e apenas
em 2015 voltamos a publicar nossa própria produção, com o Caderno de Experiências
Arte, cultura e transformação social, produto do Seminário de mesmo nome, que reuniu cerca de 30 experiências de projetos socioculturais que lidam com a temática.
É fundamental destacar que este projeto é fruto e desdobramento do trabalho
iniciado em 2002, com o mapeamento cultural das favelas da capital mineira, que
culminou com o lançamento do Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte.
Iniciativa pioneira e única no país, que vem servindo como fonte de referência e consulta para diversos trabalhos e instituições, públicas e privadas, o estudo deu origem
à ONG Favela é Isso Aí, em 2004.
Desde então temos desenvolvido uma série de trabalhos que têm como fundamento as conexões entre arte, cultura e transformação social, buscando contribuir
para a discussão, fortalecimento, apoio e divulgação das manifestações artísticas
das comunidades de baixa renda. A presente publicação visa dar continuidade a essa
trajetória, ampliando as oportunidades para outros autores e completando nossa coleção com novos enfoques e novos conteúdos sobre a situação socioeconômica, socioespacial e sociocultural das vilas, favelas, ocupações urbanas e áreas de exclusão
na cidade.
A publicação dos novos livros está sendo viabilizada através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte – Fundação Municipal de Cultura/Prefeitura de Belo Horizonte e do patrocínio, através de renúncia fiscal de recursos
do ISSQN, das empresas Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG e
ArcelorMittal.
Fundamental ainda é a recente parceria com o grupo de pesquisa PRAXIS, da
Escola de Arquitetura da UFMG, e com o Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional - CEDEPLAR/UFMG, que aponta, através das convergências de pensamento
e ação, para novas perspectivas e novas publicações em conjunto daqui por diante.
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1
São eles: Volume 1 – Banco da memória; Volume 2 – Produção literária; Volume 3 – Receitas da comunidade; Volume 4 –
Pensando as favelas de Belo Horizonte: ensaios; e Volume 5 – Mostra de artesanato.
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Inicialmente, a proposta do presente volume era focar a produção cultural e o
patrimônio imaterial das comunidades de baixa renda de Belo Horizonte. Entretanto,
sabendo-se que os territórios são atravessados por uma série de questões – sociais,
políticas, culturais, simbólicas, econômicas – interligadas e inseparáveis, as temáticas para os artigos foram ampliadas.
Assim, recebemos e selecionamos para publicação artigos que tratam das condições socioespaciais de vilas, favelas, periferias urbanas e novas ocupações; dos
impactos da urbanização, remoção e gentrificação; do direito à cidade, desigualdade social, exclusão territorial e segregação socioespacial; dos movimentos sociais,
participação e emancipação. Enfim, textos que representam relatos de experiências
e práticas, nas diversas áreas, que buscam contribuir, cada qual à sua maneira, para
a transformação das condições de exclusão e para a emancipação das populações no
território metropolitano.
Os textos foram divididos em quatro seções, em virtude de sua temática ou
discussão proposta. A primeira delas, intitulada “Cultura e periferias: novos fluxos,
novos olhares”, traz artigos que olham para a produção cultural das comunidades,
seu patrimônio imaterial e práticas simbólicas, sejam estas tradicionais, sejam formadas por novas experiências e proposições coletivas.
A segunda seção – “A juventude pensa a favela” – traz três artigos que relatam
experiências de oficinas com jovens das comunidades, uma das quais teve como produto o Dicionário do Dialeto Serrano, elaborado pelo Coletivo Vila Fátima do ProJovem Adolescente, que também está sendo lançado em sua quarta edição juntamente
com os demais livros desta coleção.
A terceira parte, chamada “Vida e morte das favelas – urbanização, sobrevivência, resistência”, é a que agrupa o maior número de artigos e reflete sobre os
processos de urbanização, remoção, gentrificação e resistência das favelas da RMBH,
apontando para graves processos em curso e para a necessidade de se repensar as
políticas de moradia popular nos espaços urbanos.
Por fim, a quarta e última seção, denominada “Izidora e as ocupações urbanas em Belo Horizonte: novos espaços de cidadania insurgente?”, traz artigos que
discutem a situação das novas ocupações urbanas, especialmente na região conhecida como Izidora, fazendo não apenas um registro de sua história, mas também dos
processos urbanos, sociais e políticos envolvidos na luta pelo direito à moradia, ou
melhor, pelo direito à cidade.
Nosso desejo é que os artigos aqui apresentados, compostos por olhares diversos e múltiplos, possam suscitar reflexões e ações que transcendam o campo meramente teórico. Ao contrário, espera-se que, ao agregar o foco empírico sobre a situação dos territórios de exclusão na cidade de Belo Horizonte e sua região metropolitana, este volume possa contribuir para gerar novas práticas e políticas públicas
mais justas, que respeitem efetivamente os cidadãos e seus direitos duramente conquistados e cotidianamente violados na metrópole pós-moderna.

livro artigos.indd 9

9

20/07/16 13:35

Seção 1 • Cultura e periferias: novos fluxos, novos olhares

10

livro artigos.indd 10

20/07/16 13:35

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

Seção 1
Cultura e periferias:
novos fluxos, novos olhares

livro artigos.indd 11

11

20/07/16 13:35

Seção 1 • Cultura e periferias: novos fluxos, novos olhares

12

livro artigos.indd 12

20/07/16 13:35

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

Ocupa Belo Horizonte:
cultura, cidadania e fluxos informacionais no Duelo de MCs
Luiz Fernando Campos 2

Resumo: O artigo analisa o fluxo informacional durante o Duelo de MCs, movimento hip
hop que ocupa, nas noites de sexta-feira, a área sob o Viaduto Santa Tereza, no Centro de Belo
Horizonte, e reúne jovens para “batalhas” improvisadas entre MC. Como representantes de
grupos sociais de favelas e outras zonas periféricas, ao promoverem a reapropriação do espaço
público, os participantes reclamam o direito à cidade. A partir do método de análise do discurso,
observou-se uma troca de conhecimentos entre esses jovens, o que expõe uma cultura informacional pautada pela postura crítica, reflexão política e reivindicações ligadas à liberdade de
expressão, identidade cultural, inserção social e cidadania.
Palavras-chave: informação; cultura; juventude; espaço público; cidadania.
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2
Jornalista pela PUCMinas, especialista em Informação Internacional e Países do Sul pela Universidad
Complutense de Madrid e mestre em Ciência da Informação pela UFMG. É assessor de comunicação no Escritório Compartilhado da ONU, em São Paulo.
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As metrópoles contemporâneas vivem uma crise em relação à ocupação dos
espaços públicos. Em sua área geográfica, os reflexos do planejamento urbano, dos
códigos de postura das cidades e do avanço tecnológico – que trouxe impactos na
relação tempo-espaço e criou um distanciamento das relações sociais – cerceiam
aos cidadãos o direito de usufruir dos lugares de referências simbólicas. A liberdade de circulação esbarra em iniciativas de privatização de locais antes destinados
ao encontro, às trocas informacionais e a outras experiências coletivas. A cidade,
que assiste de forma ininterrupta à invasão de arranha-céus, shopping centers e viadutos, vai, aos poucos, deixando de ser referência territorial no imaginário de seus
moradores.
Como resposta ao processo de gentrificação do espaço urbano, somado a outras reivindicações populares que denunciam injustiças e desigualdades sociais, movimentos de ocupação têm tomado ruas e praças de grandes cidades pelo mundo, cuja
mobilização também é feita pelas redes sociais digitais. Desde o final de 2010, nas
primeiras manifestações populares que deram origem à Primavera Árabe, até os últimos protestos no Brasil, em junho de 2013, a população em várias partes do mundo
trouxe a esfera pública para o foco das discussões, colocando em xeque a legitimidade do Estado.
No movimento de tomada dos espaços públicos por grupos sociais, desde 2007
o Duelo de MCs ocupa, às sextas-feiras, a área sob o Viaduto Santa Tereza, no Centro de Belo Horizonte, e também tensiona, a partir das “batalhas” de versos improvisados entre jovens, ao som do rap, a noção de público no espaço urbano. Além da
democratização do espaço público, o Duelo de MCs coloca em evidência, no Centro
da cidade, uma cultura emergente, ligada à juventude negra oriunda de áreas periféricas, como favelas e aglomerados. Por intermédio de sua arte, esses jovens clamam
o direito da cidade como local da cultura, do lugar para a reflexão de valores antagônicos aos já instituídos e trazem demandas populares ligadas à cidadania e aos
direitos humanos.
Diferentemente da visão estereotipada que se tem sobre o jovem negro da
periferia, conhecido por sua baixa escolaridade, resignação diante de uma estrutura
social injusta e envolvimento com a criminalidade, os MC demonstram nas letras das
composições improvisadas vasta cultura informacional e consciência de seus direitos
enquanto cidadãos. Nas trocas informacionais e de conhecimento entre si, eles revelam um olhar crítico sobre o mundo, em oposição às formas hegemônicas que nomeiam a realidade.

14

Entre os vários temas abordados, discutem questões ligadas à identidade cultural, ao empoderamento juvenil, às desigualdades sociais e à cidadania. A expressiva presença de pessoas oriundas de diversos grupos sociais e regiões de Belo Horizonte que assistem ao Duelo demonstra que elas não só apreciam a cultura hip hop,
como se identificam e referendam o conteúdo produzido pelos MC.
Ao tomar esse contexto como referência, o artigo buscou compreender, do
ponto de vista informacional, como se dá o processo de construção social da infor-
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mação. Ou seja, quais as implicações que a ação política e o posicionamento crítico
desses cidadãos têm na elaboração de um discurso que apresenta outras significações
e sentidos sociais. Dessa forma, a informação confere a eles a representação de uma
identidade enquanto grupo social e a materialização de demandas ao poder público.
Faz-se, então, a análise de versos do Duelo de Conhecimento. Essa modalidade de batalha, realizada uma vez por mês no Duelo de MCs, traz um tema específico sobre o qual os MC improvisam suas letras de rap. O fato de exigir conhecimento
prévio, reflexão e posicionamento diante das questões levantadas – o que revela a
cultura informacional desses jovens – foi decisivo para escolha desses versos como
objeto de análise.

1 Culturas pós-modernas
A juventude que participa do Duelo de MCs cria no centro de Belo Horizonte
um ambiente com influências culturais diversas, a partir de referências territoriais,
sociais e informacionais. Esses jovens trazem para a rua um jeito próprio de se comportar, vestir, falar e se expressar artisticamente. O movimento hip hop – cuja origem
está nas letras de protestos de jovens negros estadunidenses dos anos 1980 – é hoje
a fonte de inspiração para que a juventude belo-horizontina faça ecoar os protestos
de uma população historicamente excluída e discriminada.
O Duelo de MCs é organizado pelo coletivo Família de Rua, formado por jovens
que desenvolvem ações culturais ligadas ao hip hop e que decidiram ocupar a área
sob o Viaduto Santa Tereza, no centro de Belo Horizonte, para a realização do Duelo
nas noites de sexta-feira. Além dos organizadores, há vários MC que participam do
Duelo. Em geral, são jovens negros entre 18 e 30 anos, com variados níveis de escolaridade e oriundos de diversas regiões da cidade. No entanto, mesmo que nem todos
venham de favelas, aglomerados e outras áreas periféricas, eles se identificam com
essa realidade de exclusão e, a partir de suas letras improvisadas, denunciam a omissão das instituições públicas e as desigualdades sociais.
Segundo Dayrell (2005), para esses jovens, a condição de “periferia”, que
também engloba a condição de pobres e de negros, reflete uma característica mais
ampla da cultura juvenil, que tende a transformar os espaços físicos em espaços sociais pela produção de estruturas particulares de significado.
Organizadores, MC e público do Duelo representam uma juventude cujas referências culturais são múltiplas. Nas últimas décadas, a globalização tem contribuído
para o alargamento das fronteiras. Seja pelos processos migratórios, massas de desempregados e subempregados e uma juventude dissidente, Canclini (2008) afirma
que as culturas populares trazem uma nova modalidade de organização da cultura a
partir da hibridação de tradições de classes, etnias e nações.
Nesse contexto de fim das barreiras territoriais e um fluxo intenso de emigrações e imigrações, seja dentro de uma mesma cidade ou entre continentes, as culturas diaspóricas trazem novas informações, conflitos e disputas discursivas, esta-
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belecendo novas perspectivas para as culturas locais. Hall (2011) enfoca o jogo da
diferença da natureza hibridizada das identidades, em especial das diásporas negras,
em que as disjunções de tempo, espaço e disseminação se recusam a ser alinhadas.
Para Velho e Kuschnir (2001), os sujeitos, especialmente os habitantes das
metrópoles, estão potencialmente expostos a experiências muito diferenciadas na
medida em que se deslocam e têm contato com universos sociológicos, estilos de
vida e modos de percepção da realidade distintos e mesmo contrastantes. Muitos inclusive atuam como mediadores entre diferentes mundos, experiências e domínios sociais.
Apesar da tendência homogeneizante da globalização, Hall (2011) destaca o
que ele chama de “proliferação subalterna da diferença” que emerge em muitos locais, entre os quais o mais significante é a migração, planejada ou não, forçosa ou
denominada ‘livre’, que trouxe as margens para o centro, o ‘particular’ multicultural
disseminado para o centro da metrópole ocidental” (p. 59).
Com a expansão urbana, é a cidade que intensifica a hibridação cultural na
pós-modernidade e passa a ter uma oferta simbólica cada vez mais heterogênea. Porém, sob o aspecto ideológico, o autor afirma que os movimentos sociais se fragmentaram. Cada um deles foi atrás de suas demandas – de ordem étnica, de gênero, ambiental etc. –, o que enfraqueceu a mobilização social. Por fim, Hall aponta que sua
eficácia depende da reorganização do espaço público.
Nesse sentido, o Duelo de MCs subverte a ordem urbana de exclusão, marcada
pelo engessamento territorial e as desigualdades sociais, para trazer de volta o papel
da cidade como mobilizadora social. Reúne, num único lugar – a partir da música –
pessoas com diversos perfis e demandas. Pode-se dizer, portanto, que o Duelo de MCs
reforça seu caráter agregador e sua capacidade de reativar o espaço público como lugar da coletividade dos sujeitos, apesar de suas diferenças.

2 As cidades e o espaço público
Movimentos sociais como o Duelo de MCs trazem à tona o desejo dos cidadãos
de se apropriar do espaço da cidade, carreando sua origem pública como local para
manifestações políticas e artísticas. Unidos por ideais comuns, fazem uso de uma
ação política para conceber ruas, praças e parques como locais para a reflexão e troca de saberes. Essas iniciativas acabam sendo reflexo do sistema capitalista vigente,
que acentua as desigualdades sociais e impede a garantia de direitos a todos, em decorrência da fragilização do Estado.
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Ao caracterizar o espaço e sua relação com a informação, Castells (2010) destaca as cidades informacionais, em que foi instaurada uma nova lógica espacial, baseada não mais no “espaço de lugares”, mas no “espaço de fluxos”, característico das
práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede. Nesse sentido, o fato
de as megacidades estarem conectadas física e socialmente a redes globais e a certos
grupos sociais de seus países as deixa desconectadas das populações locais. Assim,
áreas suburbanas e periféricas se tornam campo de batalha entre os esforços de re-
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desenvolvimento por parte das empresas e da elite econômica e as ações defensivas
dos trabalhadores e as tentativas invasoras das contraculturas.
Como “público”, Arendt (2011) criou dois conceitos correlatos. O primeiro se
aproxima do que se chama de realidade, em que tudo o que se mostra em público e se
torna aparente pode ser percebido por todos. Já o segundo, que significa o próprio
mundo, tem estreita relação com o privado, uma vez que é comum a todos, porém,
diferente do lugar que se possui nele:
Embora o mundo comum seja o local de reunião de todos, os que estão presentes ocupam nele diferentes posições, e, assim como se dá com dois objetos, o
lugar de um não pode coincidir com o de outro. A importância de ser visto e ouvido
por outros provém do fato de que todos veem e ouvem de ângulos diferentes. É esse
o significado da vida pública (ARENDT, 2011, p. 70).
Dessa forma, a natureza coletiva do público termina quando é reduzida a um
único olhar privado, quando se recusa entender que é a multiplicidade de olhares sobre o mesmo lugar que o faz comum a todos. Com a arbitrariedade de se focar em
único meio de se ver as coisas – o que denota uma tendência individualista –, assiste-se, no contexto do espaço urbano, a um processo de mercantilização do bem público por parte dos detentores do poder.
Estar no Centro da cidade é, na visão de Lefebvre (1969), altamente desejável pelos sujeitos na medida em que recusam o gueto social dos subúrbios e o isolamento na multidão dos indivíduos. Expõem-se as feridas de uma cidade cujo espaço
é apropriado de forma desigual e, assim, fragmenta-se e tende ao conflito social. Os
sujeitos clamam por participar da história, que é inscrita nos muros, nas ruas, nas
praças e monumentos e que formam a memória de um povo.
Na concepção de Giddens (1991), a natureza competitiva e expansionista das
sociedades capitalistas, com a inovação tecnológica constante e difusa, interfere na
atuação de outras instituições, como o Estado. Marcadas por um sistema de produção
de mercadorias, baseado na relação entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado sem posse de propriedades, essas sociedades se estabelecem a partir
de um sistema de classes.
Dessa forma, as instâncias econômicas acabam balizando as ações do Estado.
Um contexto voltado para as dinâmicas comerciais traz reflexos para a vida na cidade
e a destinação dada ao espaço público. Ao discutir as novas dinâmicas da sociedade
e do território e a nova urbanização impulsionada pelo meio técnico-científico-informacional, Santos (2007) contribui para a elaboração de uma nova concepção do
espaço geográfico. O mesmo local que cede às pressões globais é palco de reivindicações de grupos locais que clamam por seu usufruto.
O espaço da cidade é fundamental para a produção e fruição da cultura urbana. Um espaço carregado de história e histórias, de referências territoriais, urbanas e
culturais que remetem ao imaginário coletivo dos citadinos. Santos menciona o direito à cidade e a perda do entorno, caracterizada pela desculturalização. Isso acontece por meio da alienação ou pela imposição de um entorno geográfico que convém a
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ações hegemônicas e desnorteia quem mantém com aquele lugar um vínculo afetivo
e guarda na memória boas lembranças de um “tempo lento” que passou.
No caso do Centro de Belo Horizonte, onde está o Viaduto Santa Tereza, palco
do Duelo de MCs, o processo de gentrificação acontece desde o final dos anos 1990.
As áreas antes destinadas ao encontro de pessoas, com possibilidade de trocas informacionais e o compartilhamento de experiências entre elas, foram privatizadas e
destinadas a grandes investimentos empresariais. Sob esta ótica, o objetivo é tirar
aquilo que não interessa: a população de rua, inscrições discursivas de grupos sociais, como o graffiti3 e pichações, espaços para o pedestre, entre outros.
Manifestações culturais espontâneas de artistas, como é o caso do Duelo de
MCs, também são alvo da intimidação do poder público na área central da cidade.
Ainda que com projetos culturais aprovados pelo órgão cultural do município, o Duelo tem dificuldades de manter sua agenda de apresentações sob o viaduto. A Prefeitura exige alvarás semanais de funcionamento e não fornece a infraestrutura necessária para o evento. Já a Polícia Militar muitas vezes não faz a segurança no local e,
quando está presente, é acusada de agir de forma truculenta.
Num momento de desintegração da cidade como espaço social, movimentos
sociais como o Duelo de MCs se mobilizam para discutir questões que abrangem o
público. Num contexto de economia transnacionalizada, em que as metrópoles atuam
como catalisadoras das transações econômicas, eles atuam de forma cidadã e promovem a ocupação de avenidas, ruas, parques e praças. Na maioria das vezes, são motivados pelo fim das desigualdades e injustiças sociais e pela preservação ambiental
e de identidades culturais.
O início das últimas manifestações populares pelo mundo, com a visível participação de jovens mais politizados e conscientes de seus direitos, aconteceu na
Tunísia no final de 2010, após a autoimolação do ambulante Mohamed Bouazizi, de
26 anos, que se revoltou ao ser proibido pela polícia de vender frutas pelas ruas da
cidade de Sidi Bouzid. Milhares foram às ruas e conquistaram a derrubada do presidente Ben Ali.
O episódio tunisiano desencadeou a ocupação das ruas em vários outros países árabes – e a consequente queda de presidentes de governos considerados ditatoriais – e motivou movimentos populares em outras partes do globo, como Los Indignados, em Madri, em maio de 2011, e o Occupy Wall Street, que fechou o centro
financeiro de Nova Iorque em setembro do mesmo ano. No Brasil, os protestos, que
começaram em março de 2013, apresentaram como motivação inicial o reajuste nas
tarifas do transporte coletivo, tendo em vista a péssima qualidade de um serviço público, mas gerenciado por um pequeno grupo de empresas.
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Santos (2008) destaca que os Novos Movimentos Sociais representam a afirmação da subjetividade perante a cidadania e que a emancipação por que lutam é,
antes de política, pessoal, social e cultural. Quanto ao modo de organização, eles se
3

Na cultura hip hop, o graffiti representa desenhos, apelidos ou mensagens sobre qualquer assunto, feitos com spray, rolinho e pincel. É considerada uma arte e usada como forma de expressão e denúncia.
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pautam por formas organizativas, e seus protagonistas são grupos sociais com contornos definidos por interesses coletivos, muitas vezes localizados, mas potencialmente universalizáveis. Ao instaurarem um modelo de democracia participativa, segundo Santos, os Novos Movimentos Sociais criam uma relação de tensão e difícil
convivência com a democracia representativa.
Considerados movimentos sociais pacíficos, cujos membros têm profunda
consciência moral e senso de justiça social, eles também coincidem, segundo Carneiro (2012), no reconhecimento do precariado,
uma nova forma de proletariado informal e terceirizado, um novo tipo de trabalhador cujas habilidades intelectuais são exploradas por meio da precarização, desregulamentação e perda dos direitos sociais do welfare state das gerações anteriores do
proletariado industrial” (p. 13).

Ao denunciarem a situação do precariado, esses movimentos pregam o igualitarismo democrático radical, que fundamenta as tradições intelectuais e correntes
políticas progressistas. O objetivo é criar oportunidades para que todos tenham o
mesmo acesso a recursos, além de serem partícipes das tomadas de decisão, principalmente daquelas que lhes afetam diretamente.
Como resposta, o Estado tem adotado a violência para excluir o público de seu
próprio espaço e criminalizar quem não acata suas decisões soberanas. Apoiado pela
iniciativa privada, ele se diz o único a ter o direito de regular o espaço público e dele
dispor como julgar conveniente.
Com que direito os prefeitos, os chefes de polícia, os oficiais militares e as autoridades do Estado dizem para nós, o povo, que eles podem determinar o que é público
em ‘nosso’ espaço público, bem como quem pode ocupá-lo e quando? Quando é que
eles presumem expulsar-nos, o povo, de qualquer espaço que nós, o povo, decidimos
coletiva e pacificamente ocupar? [...] Onde está ‘nosso interesse’ em tudo isso? E,
aliás, não é ‘nosso’ dinheiro que os bancos e financistas usam tão descaradamente
para acumular ‘seu’ bônus? (HARVEY, 2012, p. 62).

Dessa forma, evidencia-se como o interesse público, que leva em conta os
interesses coletivos e representa as demandas da maioria da população, é ignorado
pelos governos em prol de uma elite econômica, que acaba impondo sua visão economicista e distorcendo a função pública do espaço urbano. Em face desse modelo
autoritário de cidade, o Duelo de MCs é um exemplo de resistência cultural e política,
buscando um espaço de contestação da ordem vigente no Centro de Belo Horizonte.
Ao discorrer sobre a desigualdade social no Brasil, Souza (2011) caracteriza a ralé brasileira, fruto de “uma sociedade que ‘naturaliza’ a desigualdade e aceita
produzir ‘gente’ de um lado e ‘subgente’ de outro” (p. 24). Trata-se de uma violência simbólica que não é vista como tal e encarada como uma consequência natural
da sociedade. O marginalizado social é percebido como alguém que está em pé de
igualdade com qualquer outro, seja em relação à disciplina, ao autocontrole ou à autorresponsabilidade. Sendo assim, sua miséria é considerada fruto de seu “fracasso”,
cuja “culpa” é exclusivamente sua. Vê-lo como um indivíduo “carente” ou “perigoso”
se torna algo corriqueiro.
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É pelo fim dos estereótipos – consagrados pelo poder público e a conivência
dos meios de comunicação tradicionais – que o Duelo de MCs se coloca para a cidade.
Procura esclarecer, a partir das informações trazidas pelos jovens, que esse segmento da população teria as mesmas condições em relação a outros grupos sociais se a
sociedade brasileira fosse economicamente equânime ou se contasse com políticas
públicas que mitigassem os efeitos perversos das desigualdades. Apesar de um cenário desfavorável, o Duelo demonstra consciência de seu capital cultural e força para
lutar por novas oportunidades e melhoria das condições de vida.
Bourdieu (1999) destaca o capital cultural como o capital simbólico, que
pressupõe uma capacidade cognitiva socialmente constituída. O autor considera três
estados do capital cultural: o incorporado, na forma de disposições duráveis da mente e do corpo; o objetivado, representado pela aquisição de bens culturais, tais como
livros; e o institucionalizado, que tem origem nas qualificações adquiridas e no desempenho ao longo do período escolar. Bourdieu ainda menciona a importância da
transmissão familiar do capital cultural, o que o legitima de geração em geração.
Ao lançar mão de seu capital cultural, a classe dominante também tenta impor sua dominação por meio da produção simbólica. No entanto, para que ela se confirme como visão de mundo, mobilize e paute a ação dos sujeitos, é preciso que ela
seja reconhecida como não arbitrária. Para Bourdieu (1998), o mínimo desconforto
em relação à dominação simbólica e econômica pode significar uma luta para derrubar posições estigmatizadas e a reivindicação de uma autonomia política e cultural.
A revolução simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos de intimidação que
ela exerce tem em jogo não, como se diz, a conquista ou a reconquista de uma identidade, mas a reapropriação colectiva deste poder sobre os princípios de construção e
de avaliação de sua própria identidade de que o dominado abdica em proveito do dominante enquanto aceita ser negado ou negar-se [...] para se fazer reconhecer (p. 125).

É a partir da negação de valores simbólicos impostos pela sociedade que grupos sociais, como o Duelo de MCs, buscam uma identidade entre si. Para isso, empoderam-se de um discurso que desconstrói a ordem vigente, neutraliza o autoritarismo
do poder público e possibilita a imposição de sua visão de mundo. Como diz o autor,
“o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou
de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia”
(BOURDIEU, 1998, p. 15).

3 Duelo de MCs:
fluxos informacionais e mediação social
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A informação é hoje um importante instrumento para o empoderamento dos
sujeitos. Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é democratizá-la e permitir que o acesso a ela seja para todos. Dessa forma, são criadas condições para
transformações sociais e a vivência da cidadania. Para conceituar a informação, parte-se do entendimento de que ela constitui um dos principais aparatos sociais para
a construção do real.
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De acordo com Reis (1999), a informação é peça fundamental na internalização e compreensão da realidade, o que exige de quem a recebe um processo de crítica e reflexão, transformando-a em conhecimento. Para isso, é preciso um exercício
de confrontação das informações por parte dos sujeitos e análise da historicidade
dos processos sociais.
No caso do Duelo de MCs, é a informação, transmitida por meio dos versos
criados pelos MC, que lhes permite marcar um posicionamento político. Ela materializa e dá sentido ao discurso definido pelo grupo, que, a partir de sua cultura informacional, apresenta uma alternativa àquilo que é colocado como a única versão possível sobre a realidade.
Sob o ponto de vista da semiótica peirceana, Ziller e Moura (2010) afirmam
que a informação pode ser considerada um signo que representa algo para alguém na
medida em que ela faz a mediação entre a realidade e a percepção de mundo dos sujeitos. A partir de seu caráter semiósico, podem ser feitas categorizações e interpretações, processo que contribui para a formação do conhecimento.
Dessa forma, as autoras propõem um alargamento da ideia de informação, decorrente da noção de conhecimento. Ou seja, se a informação identifica-se como representante do real, ela não está presa apenas ao conhecimento científico, mas pode
estar ligada às inúmeras possibilidades de inferências dos sujeitos no mundo concreto em que está inserido. Além disso, traz a ideia da informação como processo em
constante transformação.
Portanto, a partir de um recorte amplo sobre a noção de informação e de conhecimento, que abrange outras formas menos acadêmicas do conhecimento, como
as oriundas do senso comum, o Duelo de MCs é exemplo de um espaço de construção
de informações e seus respectivos significados, que se desdobram em interpretações
e questionamentos, os quais obedecem à relação entre a realidade e a experiência
colateral e inserção sociocultural dos sujeitos.
As batalhas entre os MC sob o Viaduto Santa Tereza trazem uma informação
que traduz a visão de mundo que eles têm sobre a realidade. Ao denunciarem a privação de direitos de que sofrem, a omissão do Estado em áreas periféricas e o desejo
de ocupar o espaço público, escancaram para toda a cidade suas representações sobre o real. Dessa forma, contribuem para a produção de um conhecimento sem cortes
e manipulações e ressignificam o discurso hegemônico, que traz um olhar distorcido
e não dá chance a outros vieses.
Nesse processo, a cultura informacional é fundamental para a reflexão e consciência crítica desses jovens. Segundo Moura (2011), a cultura informacional é uma
adoção autônoma e crítica da informação num contexto de produção de saberes e é
caracterizada pela riqueza de informações e estímulos. Ao se tornar suporte para a
difusão do conhecimento por um grupo social composto majoritariamente por sujeitos de áreas periféricas e alijados das discussões sobre a cidade, ela ocasiona a perda
do monopólio do saber e do poder da fala autorizada, seja da administração pública
ou de tradicionais formadores de opinião.
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Dessa forma, a partir do momento em que os MC entendem o valor e se apropriam da cultura informacional – a partir do acesso e uso da informação presente nos
livros, discos, jornais, revistas, internet etc. ou mesmo no compartilhamento de experiências entre eles e na leitura que fazem sobre a cidade –, a informação se torna
elemento para a produção do conhecimento e de uma visão crítica de mundo, bem
como instrumento de ampliação das possibilidades de exercício dos direitos.
Com base na informação contida nos versos improvisados pelos MC, é apresentada a seguir a análise de trechos criados durante apresentações do Duelo do Conhecimento, com batalhas travadas a partir da sugestão de temáticas diversas. Por serem
fruto de improvisação, os trechos evidenciam a habilidade dos MC de lançar mão de
sua cultura informacional e lidar com a métrica dos versos, o uso de palavras que formem rimas e o ritmo da música.
Para a análise das informações produzidas durante o Duelo de MCs, foi usada a
metodologia de análise do discurso. Neste caso, não para classificar o discurso conforme as variedades e enfoques propostos por esse método, mas no intuito de auxiliar na identificação dos elementos culturais presentes nos documentos analisados.
De acordo com Foucault (2011),
a análise do discurso, assim entendida, não desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o jogo da rarefação imposta, com um poder fundamental
de afirmação. Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não generosidade contínua do sentido, e não monarquia do significante (p. 70).

Consequentemente, a análise do discurso permitiu identificar quais questões e
elementos, ao permearem as trocas simbólicas no Duelo de MCs, revelam as práticas
e o contexto cultural de seus interlocutores. Ou seja, como esses jovens, sejam eles
MC ou representantes do público, agregam ao Duelo significações que representam
sua visão de mundo e concepção do real.
Apresenta-se um quadro sobre o duelo de 14 de setembro de 2012, que abordou o lema “Direito à cidade”. Neles há o nome do MC, os principais versos que fizeram parte do Duelo e as temáticas assinaladas.
Um dos principais temas abordados pelos MC a partir do lema “Direito à cidade” foi a liberdade de expressão. A todo o momento, tensiona-se a dificuldade de um
direito fundamental ser garantido justamente por quem deveria agir para preservá-lo.
O desejo legítimo de expor suas ideias a partir de sua arte não é respeitadopela administração pública, que cria mecanismos para coibi-lo. Como diz MC Vinicin, “porque
somos livres, não vai ter desconto, / e faça essa pergunta: somos livres até que ponto?”.
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A liberdade de circulação e a reapropriação do espaço público pelos cidadãos
também são entendidas pelos MC como direito à cidade. Eles mencionam as iniciativas de privatização por parte da Prefeitura, que demonstra ignorar a noção de público. Há referência aos militares – o que lembra o período de ditadura no Brasil, quando havia restrições à circulação das pessoas pelas ruas – e uma comparação às ações
repressivas do “Lacerda”, referindo-se ao prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda,
que “quer transformar BH em empresa”.
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14 de setembro de 2012

Direito à cidade
1ª parte4
MC

Trecho da batalha
Porque somos livres, não vai ter desconto
E faça essa pergunta: somos livres até que ponto?

Vinicin

Vinicin

Até que ponto, parceiro, deixa eu explicar pros ares
Pergunta isso lá pros [sic] militares
Que bota uma repressão a cada esquina
Então, vamos lá, porque isso sempre alucina
Então eu tô [sic] sempre ligado
O espaço é público, mas o Lacerda acha que é privado
Tá querendo acabar
Mas não acaba porque eu falo que aqui é o meu lar
Então, essa é minha sessão
Não acaba o Duelo, muito mais fácil acabar a eleição
Acaba com a opção, mas não acaba o viaduto
Porque, se fala isso que acaba, eu truco5

Temáticas
assinaladas

Liberdade
de expressão
e circulação

Liberdade
de circulação
e reapropriação
do espaço público

2ª parte

Inti

A união faz o açúcar, mas a força é no Duelo
Não é no açúcar, claro, que ela faz a diferença
Então eu vim pegar o microfone e marcar presença
Porque o Inti não amola
Espaço público, o viaduto é que foi a minha escola

Reapropriação
do espaço
público, direito à
cultura
e coletividade

Vinicin

Então, isso é uma loucura
Não temos o mesmo sangue
Mas somos irmão de cultura
Irmão de viaduto, por isso que eu truco
Toda sexta-feira a gente mostra que tá [sic] vivo e não de
luto

Desigualdades sociais,
identidade
cultural
e direito à cultura

Well

E eu chego sem seguro
Aqui nessa parada nós dois também temos cabelo duro
Então já é uma semelhança

Identidade racial e
diversidade cultural

Quando MC Vinicin diz que “não acaba o Duelo, muito mais fácil acabar a eleição”, traz a questão das dificuldades impostas pela atual gestão da cidade para a realização do Duelo de MCs sob o Viaduto Santa Tereza. No entanto, reafirma a resistência da juventude em ocupar o espaço e reforça a importância do voto como instrumento de mudança dos modelos de gestão pública.
4
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A disputa aconteceu entre os MC Vinicin, Crizin, Inti e Well. A primeira batalha foi entre Crizin e Vinicin, com vitória
de Vinicin. Na segunda, entre Inti e Well, Inti foi o melhor. Na final entre Vinicin e Inti, Vinicin foi eleito o vencedor do
Duelo da noite.
5

Truco, trucar: mentira, enganar.

livro artigos.indd 23

20/07/16 13:35

Seção 1 • Cultura e periferias: novos fluxos, novos olhares

A identidade e diversidade culturais também são consideradas direito à cidade. Os MC reforçam a importância do direito à cultura, destacando como o viés cultural permite a aproximação de cidadãos de grupos sociais diversos. Quando o MC Vinicin compõe “aqui é o meu lar” e “não temos o mesmo sangue, mas somos irmãos de
cultura”, ele traduz a relação afetiva que tem com o Viaduto Santa Tereza e com os
colegas MC. Há também referências à identidade racial entre os MC, como no verso
de MC Well: “aqui nessa parada nós dois temos cabelo duro”.
Os MC também destacam a interação e o sentimento de coletividade presentes
no Duelo, o que pode ser percebido pelo uso do pronome na primeira pessoa do plural. MC Inti destaca que “eu sou MC, eu participo com você, para interagir” e, num
jogo de palavras com o substantivo coletivo da gramática da língua portuguesa, diz
que “coletividade é substantivo coletivo”. Ele também faz uma alusão ao slogan da
marca de açúcar, dizendo que “a união faz o açúcar, mas a força é no Duelo”. MC Vinicin demonstra que a relação próxima entre os MC também traz força para vencer as
dificuldades. “Toda sexta-feira a gente mostra que tá vivo, e não de luto”.

4 Considerações finais
O Duelo de MCs pode ser considerado um dos principais movimentos de ocupação do espaço público e de participação popular nos últimos anos em Belo Horizonte.
Durante o encontro às sextas-feiras sob o Viaduto Santa Tereza, essa ação levou para
a rua jovens que reivindicam liberdade de expressão e circulação na cidade e querem de volta o espaço de interação e trocas simbólicas entre sujeitos. Assim como
os movimentos de tomada das ruas em várias partes do mundo, o Duelo demonstra a
insatisfação com a privatização do espaço público e denuncia a crise institucional do
Estado, que não apresenta garantias para o cumprimento dos direitos dos cidadãos.
Como porta-vozes de uma juventude ligada aos setores desassistidos da população, os MC usam sua arte como instrumento de contestação da ordem vigente e
ressignificam a realidade a partir de discursos dissonantes que não são reconhecidos
pelas instâncias de poder. Dessa forma, com a importância simbólica de fazê-lo no
Centro da cidade, expõem desigualdades sociais, isolamentos territoriais na cidade
ocasionados pela estratificação econômica e a ausência de serviços públicos. Assim,
reivindicam o direito à cidade e à cultura, a liberdade de expressão e o reconhecimento de identidades culturais diversas.

24
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Longe de ser somente um espaço de lazer e entretenimento gratuito nas noites de sexta-feira, o Duelo de MCs é um espaço de resistência política e formação
cidadã. Ele cumpre um importante papel de fomentar a reflexão coletiva dos problemas da cidade e empoderar jovens, que passam a entender seu papel como cidadãos
e participar das tomadas de decisão referentes ao futuro da cidade e seus moradores.
Ao reafirmar a identidade negra de jovens a partir da construção de representações simbólicas que realçam a cultura negra, o Duelo de MCs cria um espaço de
sociabilidade e pertença coletiva, assim como possibilita uma nova percepção sobre
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si mesmos enquanto sujeitos sociais, o que reflete na autovalorização, no empoderamento e na autonomia. Além disso, num contexto de marginalização, o Duelo traz
oportunidades de inserção social, uma vez que, a partir do hip hop e do conhecimento, esses jovens desenvolvem potencialidades e traçam novos projetos de vida como
profissionais da música.
Do ponto de vista informacional, o Duelo de MCs se revelou um espaço de fluxo intenso de informações que denotam postura crítica e posicionamento político.
Como difusores de uma informação que remete às periferias de Belo Horizonte, organizadores do Duelo e MCs carregam uma cultura informacional que não foi pautada
somente a partir do acesso à escola e a instrumentos formais de aquisição de conhecimento, como livros e meios de comunicação. Ou seja, a construção social da informação também é feita a partir de experiências em áreas onde o Estado não chega.
São lugares em que os sujeitos enfrentam a marginalização, o estigma da criminalidade, a violência policial e a falta de acesso a serviços públicos, ou seja, onde os
direitos não são garantidos.
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Manifestação do sagrado na periferia:
onde toca a Umbanda?
Anderson Marinho Maia 4

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa baseada em observação direta, pesquisa de campo e entrevista feitas na Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente,
um centro de Umbanda localizado na periferia da Região Noroeste de Belo Horizonte, na Vila
Senhor dos Passos, região do bairro Lagoinha. Assim, o olhar da pesquisa projetou-se principalmente sobre o templo de Umbanda pesquisado, levando em consideração como seu espaço
físico e simbólico é apropriado, significado e ressignificado. Então, o intuito deste artigo foi
poder entender a manifestação dessa religiosidade e as relações no espaço em que ela se situa.
Observaram-se as influências que a Umbanda causa e recebe no meio em que está localizada. Ou
seja, para além do estudo do espaço físico, compreender suas dimensões simbólicas a partir de
valores religiosos afro-brasileiros, procurando perceber como esses valores se manifestam,
interagem e se articulam simbolicamente em um determinado grupo de adeptos e moradores e
os frequentadores externos a esse local sagrado periférico.

Resumo:

Palavras-chave: Umbanda; periferia; espaço; simbólico.
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Este artigo procurou analisar um templo de Umbanda situado em uma vila/favela. O terreiro escolhido foi a Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, situado na entrada de um dos becos da Vila Senhor dos Passos, no bairro Lagoinha. O intuito deste
trabalho é poder entender a manifestação dessa religiosidade e suas relações no espaço em que ela se situa, bem como observar as influências que a Umbanda sofre e
recebe do meio em que está localizada. Ou seja, para além do estudo do espaço físico, perceber suas dimensões simbólicas a partir de valores religiosos afro-brasileiros
(muitas vezes, marginalizados), bem como saber como esses valores se manifestam,
interagem e se articulam simbolicamente em um determinado grupo de adeptos e
moradores que frequentam esse local sagrado periférico.
O objetivo deste artigo foi pesquisar a relação existente entre a Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente e o espaço público em seu entorno (Vila Senhor dos Passos
-Lagoinha). A partir desse objetivo, desenvolveu-se a seguinte problemática: quais
são as influências simbólicas da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente na comunidade da Vila Senhor dos Passos? Como esse templo de Umbanda influencia e sofre influência do espaço público em que está situado?
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e explicativa. A metodologia
utilizada para o desenvolvimento deste artigo se baseou em pesquisa de campo e de
observação direta, entre uma e duas vezes por semana, durante aproximadamente
três meses (entre meados de novembro de 2015 e final de janeiro de 2016). Incluemse neste período visitas ao local (fora do horário e dentro do horário das sessões de
Umbanda). Utilizei também um ‘diário descritivo’ e duas entrevistas de aproximadamente 50 minutos cada uma, feitas com o líder religioso da Casa, Pai Ricardo (uma
entrevista sem gravação de áudio e a outra entrevista com gravação de áudio).
Pressupõe-se que, no campo religioso brasileiro, as religiões de matrizes africanas são estigmatizadas como religiões de periferia, portanto, marginalizadas. Pressupõe-se também que a Umbanda é uma religião de subsistência5 e, para sobreviver,
engendra-se no espaço físico em que surge, ora sofrendo influências de seu meio, ora
o influenciando, em uma constante troca recíproca na tentativa de contínua sobrevivência. Sabe-se que a Umbanda faz com que os indivíduos de sua comunidade sintam-se “integrados e participantes” de “um todo mais amplo, enquanto parte de um
microcosmo que é, ao mesmo tempo, uma defesa contra o macrocosmo ‘desconhecido’
e ‘incompreensível’.” (SILVA, 1978, p. 112 apud BRUMANA; MARTÍNEZ, 1991, p. 115).

28

Embora a Umbanda não seja uma religião unicamente da periferia, é, no entanto, aí que ela se faz mais presente. Diferenciado do recorte administrativo do espaço urbano, os terreiros/templos/centros são tão invisíveis para o “núcleo” como
reais para a “margem”. Esses espaços de inter-relações de experiências encontram
respaldo nas comunidades umbandistas que geraram esses espaços e que também por
5
Entende-se aqui como subsistência a necessidade de gerir a autossustentação dos gastos necessários para a manutenção material. Ou seja, esses templos/centros/terreiros de Umbanda normalmente sobrevivem apenas com o necessário.
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esses espaços foram geradas, estabelecendo elo metonímico e metafórico (BRUMANA; MARTÍNEZ, 1991, p. 115).
No plano metafórico esses espaços acontecem por estabelecer uma relação de
subalternidade religiosa equivalente a uma subalternidade urbana (lugar oposto, relativo e inferior às religiões eruditas), um “pedaço”, um elo entre rua/casa, exigindo
de seus adeptos um maior tempo e dedicação de horários e dias determinados. “O terreiro é um lugar para estar com os outros, para sair do próprio âmbito doméstico restrito para entrar num âmbito doméstico coletivo.” (MAGNANI, 1984 apud BRUMANA;
MARTÍNEZ, 1991, p. 120). Condicionados pela falta de espaço que caracteriza uma
metrópole, os endereços das divindades afro-brasileiras podem conduzir-nos aos mais
diversos imóveis (SILVA, 1995, p. 33). Por isso, esses templos estão espacialmente
e simbolicamente situados em uma rua, em um bairro, em uma vila de uma cidade.

1 De Buraco Quente à Vila Senhor dos Passos
Localizada na Regional Noroeste, junto ao bairro Lagoinha, encontra-se a atual Vila Senhor dos Passos, também conhecida como Buraco Quente. A Vila ocupa uma
área de 121.948 m², com aproximadamente 1.060 domicílios, além de uma média de
3.138 moradores (SANTOS, 2006, p. 221).
Os próprios residentes das favelas, na maioria das vezes, criam os nomes jocosos e de duplo sentido e representam simbolicamente, quase sempre, a hostilidade de um local que não oferece normalmente boas condições de moradia. Frequentemente, depois de algum tempo, os nomes são mudados pela exigência de um nome
oficial e menos pejorativo. O famoso Buraco Quente hoje é conhecido como Vila Senhor dos Passos.
A Vila passou a ter esse nome na década de 80, com a construção da Capela Nosso
Senhor dos Passos, pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Lagoinha. Segundo moradores mais antigos, a vila chamava-se “Buraco Quente”, devido às
brigas frequentes entre mulheres ciumentas. Até hoje alguns moradores se referem à
vila dessa forma ou a chamam, apenas, de “Buraco” (FAVELA É ISSO AÍ, 2004, s.p.).

A Vila teve seu desenvolvimento/crescimento marcado por vários fatores, conforme é apresentado no Quadro 1, que apresenta um breve panorama histórico da Vila
Senhor dos Passos.
Ainda com relação ao espaço geográfico no qual se encontra o objeto de pesquisa é importante salientar a observação de Freire (2009) ao afirmar que “As presenças do cemitério, da favela e da delegacia permanecem como fatores negativos e de
isolamento da Lagoinha, pois a tendência é a negação desses lugares considerados
estigmatizantes, sobretudo, a favela, que o torna um local muitas vezes inviável, devido à violência.” (p. 131-132).
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Quadro 1 • Dados históricos
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Breve panorama histórico da Vila Senhor dos Passos

1914

A localidade onde se situa a Vila era uma fazenda, de propriedade de um
membro da família Mata Machado, que doou a área, uma mata aberta de
fácil ocupação, para que a Igreja pudesse repassá-la às famílias pobres. Os
documentos mencionam que os primeiros moradores ali se estabeleceram
em meados de 1914. A Vila começou com duas pequenas casas e se expandiu gradualmente até chegar aos dias atuais com cerca de 1.060 domicílios,
sendo que 73% não possuem título de propriedade.

Década
de 50

As condições de vida na Vila eram muito precárias. A estrutura local era insuficiente, as ruas esburacadas e de terra, os caminhos feitos por trilhas,
becos estreitos e o esgoto a céu aberto. A Vila nessa época não possuía
rede de abastecimento de água e os moradores utilizavam poços para conseguir água.

Década
de 60

Chafarizes foram construídos em alguns pontos da Vila. O primeiro deles foi
erguido por volta de 1960. Os moradores acordavam cedo para buscar água
e enfrentavam filas enormes. A energia elétrica era comumente obtida através de ligações clandestinas: os chamados “bicos de luz” ou “gatos”.

Ainda nas
décadas
de 50
e 60

As primeiras melhorias surgiram em 1956, através da Associação Sociedade
Pró-Melhoramento, presidida por Chico Nascimento (Francisco Faria do Nascimento), um dos pioneiros do movimento comunitário em Belo Horizonte.
Fundou também a União de Defesa Coletiva, na Pedreira Prado Lopes, e tornou-se presidente da União dos Trabalhadores Favelados de Belo Horizonte. Essas entidades trabalharam ativamente até 1964. Com o golpe militar,
Francisco foi preso e o movimento existente, desarticulado.

Década
de 70

A expansão da rede elétrica e o abastecimento de água na Vila foram iniciados nessa década.

Final dos
anos 80 e
início dos
anos 90

Alguns militantes da antiga Associação União Prado Lopes, reuniram-se
para criar uma entidade específica da Vila, sem vínculos com a Pedreira, o
atual Movimento dos Moradores da Vila Senhor dos Passos. O movimento
não tem sede própria na Vila, mas seus dirigentes lutam por melhoramentos
das condições na comunidade, através de parcerias com órgãos públicos e
outras entidades.

Década
de 90
e início
do século
XXI

Apenas nessa década e nos últimos anos foi iniciado o serviço de esgoto e
saneamento no local e atualmente os serviços de infraestrutura foram expandidos a quase toda a população. A Vila já foi alvo do Programa Alvorada, desenvolvido pela URBEL e pela Associação de Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI), e tem em desenvolvimento o Programa Habitar
Brasil – BID, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: remoção de 60 famílias, construção de alguns blocos de edifícios na remoção
de famílias em áreas de risco, contenções de encostas e consolidações geológicas, construção de uma creche (UMEI) e um centro comunitário (CRAS
-BH Cidadania). Drenagens e construção de duas praças.

Fonte: Adaptado de Favela é isso aí (2004, s.p.); Santos (2006, p. 221-264).

Datas

Hoje, os moradores reclamam do transporte público que não percorre a vila,
trafegando apenas no seu entorno.
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Contudo, os moradores de dentro da Vila Senhor dos Passos, apesar de reclamarem da falta de um centro cultural, possuem “fortes laços comunitários entre si”,
considerando a vila como um “bom lugar para se viver”. Os mesmos reconhecem que
estão “próximos ao centro da cidade, com acesso aos serviços públicos nas áreas de
educação e saúde”6 (FAVELA É ISSO AÍ, 2004, s.p).
Desse espaço tão múltiplo e diversificado, sabe-se que em seu entorno existe
um mosaico de expressões religiosas. Como não poderia ser diferente, sabe-se também que por ali, na entrada da vila, toca-se Umbanda.

Fonte: Adaptado de Favela é isso aí (2004, s.p.); Santos (2006, p. 221-264).

2 Onde toca a Umbanda?
Descendo a rua Turvo e seguindo na rua Fagundes Varela, na entrada de baixo de um dos becos da Vila Senhor dos Passos, no número 90, encontra-se a Casa de
Caridade Pai Jacob do Oriente. Lá, toca-se a Umbanda. A entrada é a partir de uma
porta de ferro azul, com paredes brancas e dois andares. Contudo, o terreiro, local do
culto, acontece na parte de baixo. Normalmente, as sessões de Umbanda publicamente acontecem às segundas e quartas-feiras. Todavia, durante toda a semana, a Casa
se encontra em constantes atividades.
A Casa fica na entrada do beco. Pode-se observar que no espaço externo, entre a rua e o beco, encontram-se “sentinelas-vigias” do tráfego de drogas e, também,
alguns usuários que por lá ficam ou circulam, além da movimentação constante da
comunidade. Curioso é que nas primeiras visitas senti um estranhamento do espaço
externo, estranhamento de quem chega e de quem está lá. Mas, à medida que vamos
nos familiarizando com o espaço e seu entorno, esse estranhamento se transforma
em ser re/conhecido e em re/conhecer os outros, ainda que não participemos das
mesmas afinidades e necessidades cotidianas.
Wacquant (2006) afirma que
esses lugares estejam deteriorados, sejam ou não perigosos e a sua população seja
ou não essencialmente composta de pobres, minorias e estrangeiros tem pouca importância, no fim de contas (sic): a crença preconceituosa de que assim são, basta
para engendrar consequências socialmente nocivas (p. 29).

Becker (2008) corrobora a ideia acima ao alegar que as sociedades modernas
são complexas e altamente diferenciadas em relação às classes sociais, aos grupos
étnicos e aos valores culturais. As perspectivas das pessoas rotuladas são provavelmente muito diferentes da visão daqueles que as rotulam. Também Goffman (1988),
ao referir-se ao estigmatizado, certifica que “A diferença, em si, deriva da sociedade,
porque, em geral, antes que uma diferença seja importante ela deve ser coletivamente conceptualizada pela sociedade como um todo.” (p. 106).

31

6
Próximos à Vila Senhor dos Passos, encontram-se a Escola Estadual Cristiano Machado, a Escola Municipal Maria da
Glória, a Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares, a Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI Vila Senhor dos Passos, o Posto de Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento - UPA NOROESTE II e o Hospital Odilon Behrens.
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Há cerca de mais ou menos 20 anos, eu havia assistido a uma reunião da referida Casa. Então a memória, ainda que fragmentada, se fez presente desde o início
de minhas visitas ao local, facilitando um pouco mais o encadeamento das visitas,
assim como das interações. Sendo assim, os encontros/visitas que se seguiram desenvolveram-se de forma tranquila e as observações relatadas abaixo demonstram os
contatos e as interlocuções ali realizadas.
No dia 25 de novembro de 2015 fui ao terreiro. Cheguei por volta das 19:30
horas. Dentro do terreiro, eu observava tudo como se fosse a primeira vez que lá estivera. Nesse dia, o zelador principal7 da casa, pai Ricardo, não estava presente e quem
direcionava a sessão era sua esposa, que informou ao público as comemorações do
mês de dezembro: de Iansã8 no dia 4 de dezembro; das Iabás9 no dia 8 de dezembro;
no dia 13 de dezembro a Casa faria a primeira comemoração10 do dia de Oxalá11. Naquela noite houve gira de caboclo de Ogum12.
No dia 14 de dezembro fui até ao terreiro e encontrei pai Ricardo conversando
do lado de fora com um rapaz. Pedi licença e informei-lhe quem eu era e que pretendia fazer uma pesquisa para a produção de um artigo para o doutorado do curso de
Ciências Sociais. Fui carinhosamente recebido13 por ele, que imediatamente se prontificou a me ajudar e manifestou-se a minha disposição. A percepção que tive de pai
Ricardo foi a de uma pessoa extremamente carismática, jovial e uma liderança excepcional. De fato, ao desenvolver a pesquisa pude constatar que minha percepção
não estava errada.
Na gira14 de Exu15 e, posteriormente, a gira de caboclo de Ogum, do dia 16 de
dezembro, pude perceber melhor a realidade do espaço do terreiro. O espaço onde
acontece o ritual de umbanda é pequeno. O número de pessoas dentro desse espaço, incluindo os médiuns16 e a assistência, é grande. Esse espaço é como “coração de
mãe” – ‘sempre cabe mais um’. Por isso, o local se torna um fenômeno contingente de
movimentos dos corpos. O curioso é que todos os movimentos naquele espaço funcionam perfeitamente bem. A aparente confusão do pequeno ambiente cede lugar a uma
7
O zelador principal, zelador de Santo ou Pai de santo, é o responsável pela casa/terreiro e tem a responsabilidade de
cuidar, zelar pelas firmezas das entidades e dos Orixás dentro do templo.
8

Orixá feminino, senhora dos ventos/tempestades.

9

São todos os orixás femininos: Nanã, Iemanjá, Oxum e Iansã.

10

As comemorações são extremamente envolventes e fazem com que todos se sintam em suas próprias casas.

11

Oxalá, pai de todos os orixás, sincretizado com Jesus Cristo.

12

Orixá da guerra e das batalhas do cotidiano.

13
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Ao fazer outras pesquisas em várias casas de Umbanda, sabe-se que naturalmente pela própria cultura da religião somos bem-recebidos por esses líderes religiosos, mas o zelador da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente parecia oferecer
algo mais: típico carisma weberiano. Essa ‘sensação/intuição’ me chamou a atenção.
14
A(s) “gira(s)” compõe(m)-se basicamente de três fases: preparação, abertura e encerramento. As giras possuem fundamentos básicos de Umbanda: “pontos cantados”, “defumação”, “incorporação de entidades”; seguidos de consultas:
conselho, receituário de ervas e a indicação de determinados “trabalhos de limpeza” e de “elevação espiritual”.
15

Exu orixá e entidade, senhor das encruzilhadas.

16

Segundo informações da entrevista, a Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente possui entre 100 a 110 médiuns.
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harmonia espaço/temporal extremamente organizada. Conforme afirma Sodré (2002):
[...] embora o terreiro possa ser em conjunto apreendido por critérios geotopográficos (lugar físico delimitado para o culto), não deve, entretanto, ser entendido como
um espaço técnico, suscetível de demarcações euclidianas. [...]. Isto porque ele se
confina no espaço visível, funcionando na prática como um “entrelugar” - uma zona
de interseção entre o invisível (orum) e o visível (aiê) - habitado por princípios cósmicos (orixás) e representações de ancestralidades à espera de seus “cavalos”, isto é,
de corpos que lhes sirvam de suportes concretos (p. 80-81).

Voltei, várias vezes, à casa de Umbanda (tanto em dias de sessões/giras como
fora delas, incluindo os dias 28 e 31 de dezembro de 2015 e os dias 13, 14, 20 e 27
de janeiro de 2016). Essas visitas me proporcionaram a elaboração de um diário de
observação, bem como as entrevistas, além de uma participação mais efetiva para um
melhor entendimento do funcionamento da Casa.
No dia 13 de janeiro, antes de chegar ao terreiro, um dos rapazes que sempre
ficam nas pontas da rua me avistou de longe e me cumprimentou (era com certeza
mais um dos ‘sentinelas’ da rua). A sensação que tivera era que eles sabiam claramente quem entrava e quem saía da Vila e o porquê de as pessoas estarem passando por ali.
Nesse dia, ao chegar à Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, resolvi ficar um
pouco do lado de fora, à entrada do beco, para observar melhor o externo do local.
Percebi que muitas pessoas estavam chegando dos serviços e que elas mais entravam do que saíam da Vila. Na porta da Casa sempre fica o painho/padrinho Nelson
(ogan17 da casa), talvez para auxiliar e manter limites entre o espaço de fora e o espaço de dentro.
Nesse momento, chegavam muitos médiuns de diferentes locais e faziam suas
saudações. Muitos subiam para trocarem de roupas. Alguns poucos ficavam próximos
à porta, entre fumar um cigarro e ainda um ‘bate-papo’ antes de subirem para se trocarem. O ambiente sempre se faz familiar.
Pude confirmar o que eu já observara antes: um rapaz, quase sempre, e respeitosamente, chegava ao terreiro, era passado na frente para tomar o passe e saía.
Como nesse dia o início do culto de Umbanda atrasou, esse rapaz chegou, viu que
estavam começando os rituais e saiu. Eu já sabia que ele voltaria mais tarde na hora
dos passes. No momento, ele chegou com mais dois, tomaram os passes e saíram
respeitosamente.
Desfrutando da possibilidade que a entrevista permite e da acessibilidade do
entrevistado, perguntei a Pai Ricardo sobre esse rapaz que chegava, tomava o passe
e saía. Esclareci que eu já havia observado esse fato acontecer em algumas das sessões públicas de Umbanda. Ele me informou solícito:
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O que acontece!? A gente sabe, e a gente não pode ser demagogo, que não tem problema de droga em uma favela, tem! E são gente como nós, né? Ele chega, a gente
17

Em banto, significa chefe. É o sacerdote escolhido para estar lúcido durante todos os trabalhos.
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já conhece as pessoas, ele chega, quer tomar um passe. Diz: “Ó pai, preciso tomar
um passe! O bicho tá pegando! Preciso tirar um trem ruim de mim!” Eu sei que ele
é do movimento, é de correria, eu sei que por mais respeito que ele tenha pelo terreiro, de alguma forma, ele é um risco, não dele para conosco, mas das pessoas que
não gostam dele, é uma bala perdida, é uma briga, é um trem! Então a gente preserva o nosso, a gente não deixa de atender, passa na frente. Digo: “Ô velho, beleza!?”
- “Beleza!” Mas ele sai pra correria. Eles já sabem, não vêm armados, eles não vêm
com drogas, eles vêm vestidos respeitosamente, vêm limpos, não vêm drogados! (Pai
Ricardo - Entrevista 27.01.2016).

Alguns acordos informais, visando ao constante controle, são feitos para a
manutenção da ordem e da harmonia dentro e fora do terreiro. Nas palavras de Zaluar (1985, p. 165): “Quando a violência é controlada, ela só atinge os que participam
das rixas e não envolve terceiros ou inocentes, sem regras ou lógica.”
Ao finalizar o culto, todos cantaram um ponto suavemente: “serena, serenou!”
e lavaram todo o terreiro. Esse ritual de fechamento possibilitou a todos os presentes um bem-estar de refresco, visto que o lugar, além de esquentar, passa a ser um
espaço relativamente pequeno devido ao número e fluxo de pessoas. A água nos pés
e no terreiro causou uma sensação de limpeza física, psicológica e simbólica: ‘uma
limpeza espiritual’.
Eram quase 23 horas e 30 minutos. Após esperar em uma espécie de fila espontânea em que algumas pessoas conversavam brevemente com pai Ricardo, chegou
a minha vez. Pegando na minha mão, ele me disse: “Quando poderemos conversar!”
Ao que eu respondi: “O tempo é seu!” Então marcamos para o outro dia, 14 de janeiro, quinta-feira, após as 17 horas. Era a oportunidade de fazermos as entrevistas.
No outro dia chegara preocupado, eram 17 horas e 20 minutos, pensava estar
atrasado. Na verdade, o horário no ambiente não é fixo e determinante, mas o curioso
é que tudo funciona muito bem. Fiquei sabendo depois que a quinta-feira é o dia da
semana em que Pai Ricardo fica de seis horas da manhã até o momento em que tiverem pessoas que precisam falar com ele, com necessidades as mais variadas possíveis,
ou seja, muitas vezes, seu atendimento entra madrugada adentro.
Havia lanches na mesa e um café. Ele me cumprimentou; ofereceu-me lanche
e café; pediu-me para que eu esperasse e deixou-me à vontade. Percebi então que eu
não estava atrasado e que eu deveria esperar, pois existia uma ordem de chegada.
Pai Ricardo chamava um, descia, voltava, descia de novo e tornava a voltar.
Esse dia foi fundamental para a pesquisa. Pude observar a Casa para além de apenas
as reuniões públicas de Umbanda. O que vi foi uma liderança comunitária singular e
percebi também que não era cobrado nada por isso.
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Também vi como as pessoas se relacionavam: aquelas pessoas que moravam
na Vila e as que vinham de outras partes da cidade se envolviam naturalmente, causando uma atmosfera de atenção e acolhimento. Saíam uns, chegavam outros em
constante movimento. Ou seja, é um ambiente onde as pessoas se sentiam mais próximas. Uns observavam os outros e participavam das conversas uns dos outros.
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Nesta situação de carência de uma nova estrutura social e de novos valores, a umbanda - assim afirma a explicação - oferece ajuda. Ela satisfaz estas necessidades. O
pai e a mãe-de-santo parecem oferecer a possibilidade de uma nova família [...] Caridade é o valor mais importante na umbanda. Assim, a umbanda se oferece como
um endereço para quem sofre (DROOGERS, 1985, p. 54).

Fiz uma primeira entrevista com ele e marcamos outro dia para uma segunda
entrevista, que ocorreu no dia 27 de janeiro, desta vez com gravação de áudio. No
tópico abaixo optei por misturar informações das duas entrevistas.

2.1 O sagrado na periferia
Ao iniciar a primeira entrevista queria saber sobre a história, os trabalhos e o
dia a dia da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, pertencente à Vila e à região da
Lagoinha, ambas ‘esquecidas’ pelas políticas públicas e administrativas. Então, Pai
Ricardo falou sobre a importância da Casa para a Vila, que antes se chamava Buraco Quente e passou a ser Vila Senhor dos Passos após a construção de uma igreja na
área. O curioso é que lá não se celebra missa. Atualmente, quem toma conta da igreja são as franciscanas.
Diferentemente da pesquisa feita nas periferias de São Paulo por Feltran
(2001, p. 347-371) constatando a predominância marcante do pentecostalismo. Pai
Ricardo me informou que dentro da Vila Senhor dos Passos não há nenhuma igreja
evangélica e que lá tem, em média, sete terreiros.
Ele falou da história da Casa, como ela foi fundada18 e me entregou um projeto/dossiê com a história do terreiro. Ele disse: “Meus pais ‘azeitaram’ para mim,
‘azeitaram’ tudo!”, e mostrou a importância do legado que seu pai e sua mãe (líderes
comunitários) deixaram para ele, na continuidade da manutenção de sua fé, da Casa
Pai Jacob do Oriente e dos trabalhos assistenciais:
A Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente se dá no ano de 1966. Em 65, quando meus
pais chegaram pra cá, aqui era uma vila muito desabitada, mato, brejo ao lado da Pedreira que antes não se chamava Pedreira Prado Lopes, era apenas Pedreira, porque
tirava as pedras para construir a cidade, dá andamento na cidade e logo na chegada
meu pai veio com formação espiritual de Umbanda, já de raízes de Umbanda [...].
Minha mãe [...] teve a formação dela no Rio de janeiro na Roça de Ogum Xoroquê de
Pai Inajô. Os dois se encontraram no Rio de Janeiro, casaram-se e vieram para cá. E
chegando aqui, eles deram continuidade de suas vidas espirituais no terreiro de uma
senhora, havia aqui um terreiro bem lá pra cima do outro lado da mata que tinha
aqui, e que era o terreiro da Dona Maria Concórdia [...]. Logo no começo de 66 mais
ou menos, o mentor espiritual do meu Pai, que era Pai Jacob do Oriente, pediu para
o meu pai que abrisse a própria casa dele (Pai Ricardo).

O entrevistado declarou que o lugar antes era muito violento, que tiros eram
trocados constantemente. Antigamente, a porta do Centro ficava fechada; atualmen-
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Pai Ricardo e seu irmão fizeram um projeto/dossiê utilizando informações de senhoras mais velhas da Vila, visando
resgatar e salvaguardar a memória da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente.
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te, ela fica frequentemente aberta. Afirmou que os pais dele já haviam ajudado muito
as pessoas da Vila e que ele apenas dava continuidade a isso. Lembrou que sua mãe
ajudara muito na resolução de conflitos de casais na Vila:
A partir daí, a gente foi tendo grandes evoluções. Isso aqui era uma favela muito perigosa, devo lhe contar. Essa favela foi moradia de Cabelinho de Fogo, Mané Cavalo,
Beto Passarinho, Leta, sabe?! Muita gente periculosa! Muitos amigos morreram. Eu
vi a polícia fazendo capturas, troca de tiro, aquela coisa toda e a gente conseguiu
sobreviver como gente de bem no meio deles, né. Hoje, graças a Deus, a Vila já tá
melhor estruturada, já não tem tantos barracos de zinco, já não tem mais tantas coisas, tudo de alvenaria, a própria Prefeitura construiu alguns prédios, fizeram algumas
melhorias, não tem mais esgoto a céu aberto. Também não tem mais as cachoeiras
que tinham, né, as bicas, tinha muitas cachoeiras aqui, tinham as bicas (Pai Ricardo).

Pai Ricardo disse que a casa é tão importante para o meio que quando as pessoas da Vila estão doentes passam primeiro na Casa de Caridade Pai Jacob, tomam
um chá e depois terminam de descer para o hospital Odilon Behrens. Em sua fala ele
exemplificou: “Muitas dessas pessoas, depois de receberem o acolhimento e tomarem o chá, querem voltar”. Eu digo: “Não! Termina de descer e vai para o hospital!”
Defendeu a importância da conversa e da oralidade, e que era bom que pessoas que conhecem sobre a Umbanda também estejam no meio acadêmico, vendo nessa possibilidade uma forma de defesa para a religião. Informou que há alguns meses
fora convidado para dar uma palestra na UFMG sobre a Casa. Explanou sobre a importância de fazer com que a religião se tornasse atrativa aos mais jovens para defender
a religiosidade de matriz africana.
Perguntei a Pai Ricardo como ele observava as mudanças no entorno da Casa,
desde que ele começou a liderá-la. Ele disse:
A Casa empoderou. A gente tinha menos poder aquisitivo. A gente tinha menos gente que sabia ler e escrever. Então a Casa está se organizando. A gente tá tendo condição de ensinar. Nós estávamos tendo dificuldade de aprender, agora estamos ensinando. [risos] Vamos tá na faculdade! Olha para você vê como é o trem! Então, a
grande mudança que observo é esse salto. Não sei se a religiosidade de Umbanda em
Belo Horizonte tem, mas pelo menos nesse trabalho que meu pai começou, que minha mãe deixou, esse trabalho encaminhado. E a gente tá tentando fazer essa manutenção disso, é um dos grandes saltos [...] (Pai Ricardo).
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Percebi uma habilidade em Pai Ricardo de fazer constantes parcerias com o CEASA na busca de frutas para distribuir aos moradores da Vila, recebendo também doações de flores e ervas da Holambelo (um atacadista de flores, situado na rua Mariana,
no bairro Bonfim). Além de distribuição de 1.500 cestas básicas, visitas em hospitais, visitas e ajuda ao quilombo do Matição, aulas de capoeira e reforços escolares.
De certo modo, isso comprova o que Horta e outros (2009) propõem:
As facilidades da vida urbana, o encurtamento das distâncias, a agilidade dos meios
de comunicação permitem que o terreiro também se expanda por sobre a cidade e
amplie suas redes, transpondo a distância entre os membros da família de santo
como um obstáculo facilmente superável (p. 2).
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Em se tratando de rede e vida relacional das pessoas, Agier (2011, p. 77-88)
reforça que essas redes ampliam-se para outros lugares, alcançando dinâmicas sociais
de vários pequenos mundos urbanos, flexíveis, tornando-se não lugares da cidade.
Perguntei a ele se existia alguma coisa que a casa fazia para minimizar os
efeitos negativos do espaço externo (tanto espiritual como social). Pai Ricardo
respondeu:
Esse trabalho que a gente tem de cidadania, a gente tem professores que ajudam
dar aulas particulares. Nós temos advogados que dedicam o tempo deles, uma, duas
vezes por semana. Médiuns da corrente que ajudam a ler uma receita para não perder o prazo de validade do exame que deve ser feito no posto de saúde que demora
atender e... a conscientização de estar assumindo voz perante a intolerância, perante a aquisição do respeito, né, na formalização de regras e de normas junto a política, não o envolvimento partidário, mas também não ficar apenas com a boca aberta
[...]. Na minha visão ignorante, você vê uma outra coisa, tem um legado, tem um
déficit aí pra trás com o negócio da escravidão? Tem! Mas, daqui pra frente tem outra coisa acontecendo também, não tem como, né! A gente tá de olho fechado pro
negócio, então, junto aos órgãos públicos, a gente faz questão de tá na rua falando
que a gente é de Umbanda, que a gente tem uma cultura há 50 anos (Pai Ricardo).

Arquetipicamente, sendo filho de Oxóssi e Iemanjá, os adeptos podem entender, a partir da crença no axé, nos orixás e nas entidades da Umbanda, que ele, pai
Ricardo, recebe do primeiro orixá a capacidade de abrir caminhos em matas fechadas
e em manter a sobrevivência de toda a sua comunidade, e que do segundo orixá recebe a capacidade de movimentar e flexibilizar as coisas, como as ondas do mar, que
vão e voltam incessantemente. Assim,
Podemos considerar também o arquétipo como resultante da introjeção no psiquismo individual de um grupo de pessoas de uma comunidade coesa [...], no mais das
vezes, o conceito de arquétipo a sua manifestação dentro da memória coletiva, a sua
imaginação e atualização pelo inconsciente coletivo (LIMA, 1997, p. 28-29).

Para Lépine (2009), “O orixá orienta seus filhos, ele os ajuda a colocar em ordem seus pensamentos e propicia o autocontrole, refreando qualquer surto de desorganização compulsiva. Diz-se que o santo tem a capacidade de sustentar a cabeça
do filho.” (p. 366).
Em uma visão sociológica a partir de Weber (1982), pode-se perceber que o
líder carismático é capaz de gestar uma nova realidade social. Neste sentido, o líder
carismático, como afirma Mommsem (1981), pode transformar valores extramundanos em valores intramundanos, gerando não só mudanças sociais, mas também raízes estruturais.
Segundo Horta e outros (2009, p. 2), “O líder religioso do terreiro acaba por
se constituir como referência simbólica [...] destacando-se como guia espiritual e figura de máximo respeito e autoridade inquestionável.”. Pai Ricardo, ao receber diferentes pessoas de forma igualitária, com carisma e magnetismo, harmoniza as coisas
aparentemente contraditórias. Esse acolhimento faz dele, naturalmente, um líder e
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uma pessoa agradável de viver e de conviver, proporcionando aos indivíduos a internalização de regras.
Mommsem (1981, p. 126) afirma ainda que líderes carismáticos, “em virtude
de sua capacidade para professar valores e declará-los obrigatórios para si mesmos e
para os demais, podem impor metas ao acontecer social.” Sabe-se que:
Quando os indivíduos internalizam as regras sociais numa socialização mediante as
normas e valores familiares, econômicos, políticos e mesmo culturais estão praticamente assegurando uma ligação com o mundo real. Produz se então uma solidariedade social, que segundo Durkheim (1978)19 move coercitivamente os indivíduos a
cooperarem em função de sua inserção nos grupos dos quais participa (VICTORIANO,
2005, p. 170).

Dessa maneira, lá na periferia, na entrada de um dos becos da Vila Senhor
dos Passos, o sagrado se manifesta. Lá, onde toca a Umbanda e a Umbanda toca as
pessoas, incentivando espontaneamente outras pessoas a fazerem o mesmo: tocar e
serem tocadas.
19

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 9. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1978.
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Pelé
Um artista pintando um novo olhar sobre a favela
Rodolfo Nazareth Junqueira Fonseca 20

RESUMO: Este trabalho promove uma reflexão sobre as representações artísticas da co-

munidade de favela Aglomerado Santa Lúcia (BH) através de trabalhos selecionados do morador
local e artista plástico Pelé, ganhador do Prêmio Gentileza Urbana do IAB-MG em 2000. Pesquisando painéis de rua atualmente já inexistentes e quadros com representações de paisagens e
transformações da vida cotidiana, familiar e comunitária do lugar, essas obras são analisadas
do ponto de vista e impressões do próprio artista e de entrevistas históricas com diversos moradores locais no momento de realização da pesquisa, atualizadas neste artigo para o contexto
atual da localidade.
Palavras-chave: favela; imaginário social; direito à cidade; vida urbana.
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Este texto foi originalmente desenvolvido a partir de pesquisa e texto elaborados para a dissertação de Mestrado intitulada Uma outra cidade: imaginário urbano a partir de artistas de uma favela de Belo Horizonte21. Trata-se da (re)descoberta
de uma localidade que sempre fez parte do cenário urbano do bairro em que sempre
habitei em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas que, por se tratar de uma área favelada, sempre foi vista à distância de meu universo social de classe média. Refiro-me à
segunda maior favela da cidade, denominada Aglomerado Santa Lúcia ou, por vezes,
Morro do Papagaio, composta de cinco comunidades e cercada por bairros de classe
média e média-alta.
Ao longo do trabalho de campo antropológico desenvolvido entre março de
2005 e fevereiro de 2006 no Aglomerado Santa Lúcia, pesquisei duas atividades artísticas distintas que têm em comum a busca de formas de representação cultural da
vida na favela. A primeira, de caráter mais individual e personalizado, são os trabalhos do artista plástico Fabiano Valentino, mais conhecido como Pelé, autor de painéis e quadros que têm a vida social e comunitária na favela como tema. A segunda, de cunho mais coletivo, o grupo teatral Grupo do Beco, que produz peças de teatro que encenam personagens e histórias inspiradas no cotidiano vivido na favela.
Face ao enfoque dado, este artigo trata apenas da primeira, a representação visual
da paisagem da favela elaborada em dois quadros do artista plástico Fabiano Valentino, o Pelé.
Levando em conta a favela brasileira, um espaço urbano cujas necessidades
não são mais relacionadas à carência de infraestrutura, já que estas vêm sendo urbanizadas, pouco a pouco, há cerca de 30 anos, refletir sobre as expressões culturais da
favela significa reconhecer a favela não como o lugar da carência, mas como o lugar
da produção de uma riqueza social própria. As expressões culturais da favela resultam
da simbiose criativa de determinados artistas com a vida social da favela, inserida na
experiência de um espaço marginalizado e estigmatizado da cidade.

42

Desse modo, este artigo destaca a importância da organização comunitária e
de formação de uma identidade de lugar da favela através de sua produção artística
e, de certa maneira, reconhece a importância dessa mesma produção na consolidação
comunitária, através da construção de leituras e representações do lugar que buscam
a expressão de seu mundo social. No entanto, não falamos de uma cultura isolada,
que seria fruto da marginalidade do lugar, como denotam termos como “cultura da
favela” ou “artistas do morro”, utilizados pela mídia ou em determinados projetos sociais. Esses termos criam a ideia enganosa da vida cultural da favela como uma “ilha
de cultura”. É importante levar em conta que a identidade sociocultural da favela, representada na produção artística local, não resulta apenas de relações sociais e comunitárias da favela. Essa produção também expressa a interação e reciprocidade de
seus grupos e atividades com grupos e instituições culturais do restante da cidade.
21

A dissertação citada foi defendida em junho de 2006 no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional (IPPUR)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sob orientação da Profa Dra Ana Clara Torres Ribeiro.
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Por outro lado, as expressões culturais dos artistas pesquisados fogem, de alguma forma, às representações usuais da arte realizada na favela, como o samba, o
pagode, o rap, o funk, a capoeira. A expressão cultural abordada neste artigo tem
um caráter mais individual e subjetivo. Tratam-se dos trabalhos do artista plástico
Fabiano Valentino, mais conhecido como Pelé, autor de painéis e quadros que têm
a vida na favela como tema, elaborando representações da vida cotidiana, familiar e
comunitária do lugar, expressando sentimentos, acontecimentos, costumes e práticas sociais, bem como leituras e interpretações do seu passado coletivo, do presente
experienciado ou do futuro esperado.

1 Um artista colorindo o Morro:
Pelé e a favela imaginada
Artista plástico, ou simplesmente pintor ou desenhista, Pelé22 é um dos personagens mais marcantes do Aglomerado Santa Lúcia, sempre com suas roupas de
malha respingadas e manchadas de tinta, boné na cabeça e mochila nas costas. Seu
estilo e sua assinatura são impressos nos letreiros cuidadosamente pintados do comércio local, os quais, por vezes, combinam letras convencionais com seus desenhos e representações da favela, em igrejas e entidades assistenciais de quase todo
o Aglomerado Santa Lúcia. Além dos letreiros, os painéis de Pelé com motivos religiosos destacavam-se quando realizada esta pesquisa nos muros e paredes dos caminhos de ruas estreitas das vias principais da Vila da Barragem e Vila Santa Rita de
Cássia. Assim, andando pela favela, de tempo em tempo, pode-se encontrar um desenho desconhecido, às vezes antigo e já desbotado, outras vezes novo, com cores vivas, que contrastam com os muros e paredes sem reboco da maioria das casas. Além
desses, ainda há outros painéis mais ocultos, em entidades assistenciais, creches e
centros comunitários, com figuras infantis, como Mickey e Branca de Neve, e outros
com imagens da favela.

2 Vocação e percepção artística de Pelé
Em entrevista realizada à época da pesquisa, ao ser indagado sobre a sua trajetória com a pintura, Pelé declara que não havia aprendido seu ofício com alguém,
pois nunca fizera um curso de formação. Mas, na medida em que relata encontros, influências pessoais e profissionais que o incentivaram e desenvolveram sua vocação,
revela-se uma vontade constante em aprender com cada um que domina uma técnica por ele até então desconhecida, seja um mestre pintor de paredes da favela, um
aluno de Belas Artes, uma colecionadora de artes ou um renomado artista plástico.
22

O artista plástico, mais conhecido como Pelé, vem buscando utilizar um nome que represente melhor a identidade de
seu trabalho, um nome que não se confunda com o do jogador de futebol. Assim, atualmente assina, em suas pinturas,
o seu sobrenome: Valentino. Em todo caso, neste trabalho, utilizaremos o nome Pelé, porque esta é a forma como é chamado e conhecido por todos, dentro e fora do Aglomerado Santa Lúcia.
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A pintura de painéis nos muros e fachadas da favela se tornou, para um rapaz
originalmente tímido, a sua forma de expressão pessoal e a forma de expressão de
ideias coletivas e de participação nas atividades comunitárias da favela.
Uma situação, ligada a uma atividade comunitária, parece ter sido marcante
para Pelé: a gincana de jovens em que era um dos artistas da equipe. Uma das etapas
da gincana consistia na pintura de um painel educativo contra as drogas. Pelé teve
a ideia de criar um painel pintado no muro contando a história dos adolescentes que
entram no tráfico, desde a primeira vez que experimentam a droga, passando pela
primeira overdose, o momento em que são presos, fechando com sua morte. Quando
terminaram o desenho no muro, uma mãe, que participava da gincana, deu a ele a
ideia de acrescentar uma frase que havia visto e anotado: “cuide de seu filho antes
que um traficante o adote”. Na época, alguns moradores ficaram temerosos de que os
meninos do tráfico não gostassem da frase, mas, no dia seguinte, aqueles que todos
temiam, ao passarem pela rua, diziam em tom de ironia: “Cuida mesmo do seu filho
que senão nós vamos adotar esse menino”. Naquela situação, Pelé percebeu o interesse que a linguagem do painel de rua despertava nos moradores da favela.
Dessa forma, parece que, aos poucos, em cada nova experiência, Pelé percebia
a capacidade de expressão e comunicação de seus desenhos e mensagens pintados
na forma de painéis nas ruas e lugares da favela, tanto por seu conteúdo cotidiano
quanto pela linguagem utilizada do espaço da rua. Pelé parece ter encontrado para
si não apenas um papel social, mas uma função comunitária para sua vocação artística. Assim, em entrevista durante a pesquisa, Pelé defende que a arte é um tipo de
voz, denunciando, mostrando alguma coisa: “A pintura é um protesto, uma forma de
você atingir as pessoas, com a arte, com a palavra. Depois que as pessoas passam a
confiar em você, a sua palavra passa a valer até mais, porque as pessoas acham que
o que você está escrevendo é verdadeiro”.
Além dos desenhos, Pelé, em suas pinturas, costumava associar às imagens,
mensagens escritas, procurando ser cuidadoso com o que escreve, incluindo falar de
política, do que o governo fazia ou não fazia pelo Aglomerado e mensagens para a
coletividade da favela. Com essa atividade, Pelé compara seu trabalho ao de uma
emissora de rádio, só que as pessoas, ao passarem pela rua, iriam ler, ao invés de
ouvir as mensagens. No entanto, essa prática de Pelé, que começou na adolescência,
desenhar e escrever, aos poucos foi sendo alterada, com a predominância das imagens nos painéis, sobretudo, quando o artista observa que, em seus painéis, algumas
mensagens não estavam relacionadas ao desenho. Sendo apresentados de forma independente, via-se o desenho e depois lia-se a mensagem.
Além dessas experiências pessoais e comunitárias, outras referências, como o
rap, sobretudo seu discurso, parecem ter uma ação constante nos trabalhos de Pelé.
Outra influência que Pelé reconhece, agora na forma de imagem, sobretudo na relação entre representação e discurso, é a linguagem do grafite23, marcada por uma
postura de protesto, o que, de alguma forma, ainda que com traços distintos, tenta
reproduzir na sua obra.
23
O grafite é uma linguagem de apropriação de espaços e cenários urbanos por meio da pintura com spray de tinta, ex–
pressando em ricos desenhos mensagens dentro do código interno de um grupo e/ou explícitas para os passantes na rua.
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De todo modo, avalio que seria simples demais reduzir as inspirações e motivações das pinturas de Pelé a uma postura de denúncia e protesto, pois emerge de
diferentes quadros e painéis um olhar poético sobre o cotidiano, os costumes e as
práticas sociais da favela, o qual revela uma perspectiva muito mais diversificada e
complexa de sua vivência comunitária.
Nesse sentido, Pelé dizia encontrar inspiração no movimento cotidiano da favela, seus personagens, suas histórias, seus encontros e trocas diárias:
Quando eu quero pintar um quadro, subo o Morro a pé, vou andando, conversando
com as pessoas, vejo como as pessoas falam. Quando não tô olhando isso, eu sento
num lugar, fico olhando o Morro, entendeu? Eu crio muito... é um estado, um momento que você tá passando...

Pelé relatava encontrar inspiração nas coisas que já viveu dentro do Morro,
seus amigos, e agora, seus filhos, que são a sua atual grande inspiração. “Acho que a
arte é botar tudo isso que você quer num quadro... São coisas que hoje eu tô fazendo. A maioria das coisas que vão acontecendo eu vou botando em tela”.
Não somente as pinturas de Pelé inspiram-se no cotidiano da favela. Também
o processo de pintura de um painel na rua pode provocar situações que proporcionam
desde o reconhecimento de moradores e lugares da favela representados nas pinturas,
até intervenções e diálogos com o artista e a obra. Pelé relata que em situações de
criação de seus desenhos realizados na rua, ele começa com uma ideia e deixa os moradores palpitarem, ao mesmo tempo em que pergunta por que cada um está dando
aquela opinião. Se a opinião for convincente, ele acrescenta ou modifica o desenho.
Essa interação é tão forte que Pelé parece até se espantar com a liberdade com que
as pessoas se aproximam quando está pintando:
Eu gosto de trabalhar no Morro porque aqui eu me sinto como um sobrinho das pessoas, as pessoas te tratam com intimidade. Você está na rua, as pessoas passam,
brincam, isso é o gostoso. Parece que te conhecem há mil anos, desde pequeno...
Pegam uma cadeira, sentam perto, conversam, e às vezes olho pra pessoa e eu nunca
vi, mas ele te conhece, começa a conversar com você.

Desse modo, além de pintar uma representação do cotidiano, Pelé intervém no
cotidiano, dialogando de uma forma criativa e lúdica com os moradores da favela ao
longo do processo de criação de suas obras.
Outro exemplo de diálogo com os moradores do Aglomerado Santa Lúcia acontece com a chamada “bandidagem”. Para expressar essa experiência, Pelé conta uma
história. Quando ainda começava a pintar seus painéis, ele pretendia pintar um gavião exatamente numa esquina que funcionava como boca do tráfico. Os “meninos do
tráfico” não queriam permitir o desenho e vieram conversar com ele:
Pelé, se você pintar aqui, os policiais vão usar seu desenho como ponto de referência na hora de marcar a nossa boca... Lá em baixo tem seu desenho com aquela
mãe, no outro ponto você desenhou o micro-ônibus... então os policiais vão falar que
o ponto dele é aquele perto do gavião...
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Pelé entendeu a objeção e recuou em sua intenção inicial. A partir do diálogo com o traficante, Pelé pôde perceber, pela primeira vez, que seus desenhos, além
de transmitirem mensagens e colorirem a rua, também funcionavam como marcas no
tecido labiríntico da favela.
Desse modo, Pelé diz que sempre pintou tudo que queria em toda favela, e
nunca teve reprovação de ninguém. Parece haver, entre Pelé e os traficantes, um diálogo baseado em respeito mútuo, ainda que, ao mesmo tempo, os traficantes normalmente permaneçam, na maior parte das vezes, à margem das atividades sociais e
comunitárias do Aglomerado.
Uma figura de influência constante, porém posterior e mais madura na formação de Pelé, foi o pároco local, Padre Mauro. Pelé diz ter uma grande admiração por
ele, com quem, mesmo não frequentando a igreja, conversa sobre cristianismo e problemas da comunidade. A partir desse diálogo, e inspirados nas encenações religiosas
da Via-Sacra na Semana Santa, que aconteciam todo ano no Aglomerado, foram produzidos, ainda que de forma independente pelo artista, dois painéis de rua da Via-Sacra, a 1ª e a 3ª Estações, misturando cenas bíblicas com cenas do cotidiano da favela.

Figura 1
Uma das principais entradas do Aglomerado Santa Lúcia, onde foi pintada por Pelé
cena da 1ª Estação no muro da Associação Comunitária da Vila da Barragem

Figura 2
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Fonte: Foto de Rodolfo Fonseca.

Painel 1ª Estação da Via Sacra
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À época da pesquisa, segundo Padre Mauro, que de alguma forma é coautor
dos painéis, Pelé tinha o sonho de pintar as 14 estações tradicionais dos últimos
passos de Jesus, usando como cenário de fundo a favela. Então, Padre Mauro propôs
que ele não usasse a favela só como cenário, mas que o lugar fosse realmente o tema
da Via-Sacra, fundindo, em certos momentos, a passagem bíblica com o sofrimento
do favelado: Jesus sendo condenado representaria a condenação diária dos favelados na cidade.
O projeto de pinturas da Via-Sacra previa que, ao longo de um ano, entre 2000
e 2001, todas as quinze estações estariam prontas, de forma que a inauguração das
pinturas coincidisse com a encenação da Via-Sacra na Semana Santa. No entanto, segundo Padre Mauro, devido à falta de recursos, foram feitas apenas duas.
Os painéis da 1ª e da 3ª Estações, que já não existem mais no Aglomerado
Santa Lúcia, apresentavam mensagens, ao mesmo tempo, explícitas e implícitas; portanto, abertas à interpretação. Uma obra que, em seu conjunto, mescla uma postura de denúncia e protesto com o olhar poético e subjetivo do artista sobre a favela,
num jogo de cores e contrastes não apenas dos tempos bíblicos com o presente, mas
também da favela com o restante da cidade.
Figura 3
Uma das principais ruas da Vila da Barragem,
onde foi pintado por Pelé o painel da 3ª Estação .

Figura 4

Fonte: Foto de Rodolfo Fonseca.

Painel 3ª Estação da Via Sacra
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Mensagem lateral ao Painel
3ª Estação da Via Sacra

3 Trabalhos abordados
Pelé também pinta imagens e representações da favela em telas de quadros.
Explorarei na sequência do texto os quadros Gestação e Encontro, elaborados com
motivações mais pessoais e particulares do que seus painéis, de maneira a expressar
mais diretamente sua subjetividade, valores e sua vivência íntima da favela.

48
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Figura 3
Imagem do quadro Gestação pintado pelo artista plástico Pelé
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O quadro denominado Gestação apresenta em detalhes um conjunto de casas
do Aglomerado, diversas delas identificáveis por aqueles que conhecem o lugar. Destaca-se, ao fundo, uma silhueta com seio e barriga de gestante. Nas palavras do artista, à época da pesquisa, este quadro é o seu predileto, e tem, como inspiração,
sua primeira filha, Ana Cristina.
Contando o processo de criação do quadro, Pelé relata que estava sedento
para pintar algo, mas não tinha condições de montar uma tela. Dispondo apenas de
uma moldura velha, teve a ideia de esticar e grampear um pano na própria moldura.
Por isso, o quadro tem um formato meio arredondado nas pontas, diferente dos quadros convencionais. Então, Pelé levou a tela improvisada para sua casa e começou a
desenhar a lápis. Riscou um ponto, começando perto da escola, na casa de Dona Geraldinha, desenhando sobre a casa uma árvore que fica na frente da mesma. Segundo o artista, esse processo durou duas semanas, riscando casa por casa. Inicialmente
seriam poucas casas, mas, assumindo o desafio, decidiu desenhar dezenas de casas.
Quando foi pintar a tela, percebeu que faltava alguma coisa. Então, olhou para a mãe
de sua primeira filha, grávida, deitada. Percebeu uma linda barriga gestante, redonda, e
a utilizou como modelo. Acompanhou o desenho e foi riscando uma barriga sob a favela.
O processo de pintura foi bem mais lento: pintava duas, três casas, e se continha para pintar mais só no dia seguinte. Ficava só admirando, imaginando como o
quadro ficaria quando pronto. Todo este processo durou, coincidentemente ou não,
cerca de nove meses.
Quando indagado sobre a decisão de incluir uma barriga gestante junto à pintura da favela, Pelé declara que a pintura representa uma ideia que defende com outros jovens do Morro: a de fazer da favela um local bem-visto. Dessa forma, a barriga
expressaria a gestação de uma coisa boa, capaz de dar origem a uma criança feliz,
melhor, com novos recursos, uma nova favela, pronta para nascer. Por isso, o nome
Gestação. Segundo Pelé, o Aglomerado aparece no quadro com árvores que deveriam
ser mantidas, mas que na paisagem real vão diminuindo com o tempo, porque os moradores, ao não terem mais espaço para ampliar suas casas, são obrigados a cortar a
vegetação próxima.
Outros dois aspectos são apontados na obra pelo artista como expressão dessa nova favela, imaginando a representação da pintura na relação com a cena real
do Aglomerado: “Imagina se o Morro fosse pintado como tá aqui? As pessoas agora
estão preocupadas em rebocar a casa, e agora vão começa a pintar, usam muito o
amarelo, mas quando tiver pessoas corajosas pra pintar a casa de rosa, laranja, vermelho, aí você vai ver”.
O quadro denominado Encontro apresenta uma jovem branca de olhos claros,
cabelos loiros, e um jovem negro, sob um telhado que parece ser da favela. Segundo
Pelé, este quadro é baseado numa história pessoal que viveu quando tinha 10 anos de
idade. Sua mãe, empregada doméstica, costumava levá-lo para a casa de sua patroa,
que também era sua madrinha. No começo, ocorreu uma certa rejeição por parte da
família da patroa, que não aceitava um afilhado negro, pois já havia, como afilhado,
Igor, filho de uma prima.
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Como Pelé permanecia muito tempo no prédio, por iniciativa da madrinha,
acabou fazendo amizade com Igor, o outro afilhado, que também morava no edifício,
tratando-os de forma igualitária. A família de Igor chegou até a exigir que os separasse, mas sua madrinha fez a própria família perceber as motivações discriminatórias de sua atitude.
Pelé conta que Igor tinha uma prima que morava numa casa no bairro de classe média do Santo Antônio: “O dia que eu fui lá eu olhei a prima dele, era aquela
loira linda, foi aquela coisa. Todo dia eu queria ir pra lá pra mim ver ela. E ela era
muito simples...”. Quando conversavam, Pelé descrevia a favela, contava casos ocorridos. Tudo a entusiasmava, fazendo-a pedir que ele a levasse para conhecer a favela.
Pelé ficava temeroso, pois, se acontecesse alguma coisa, a família dela o crucificaria. Até que num certo dia, Pelé, Igor e sua prima fizeram uma aposta. Se Pelé fosse
Figura 4

Fontes: Foto de Rodolfo Fonseca.

Imagem do quadro
Encontro pintado
por Pelé
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o vencedor, ele ganharia uma sonhada mochila da Company24, mas se ela ganhasse,
ele teria que levá-la no Morro. Ela ganhou a aposta e Pelé, tentando fugir da obrigação, desviou-se do assunto por quase um ano. Um dia, para sua surpresa, ele a
encontrou na saída de sua escola. Ela pediu insistentemente que a levasse à favela.
Encorajado pela sua turma de colegas e pelo amigo com fama de malandrinho que os
acompanharia, entraram na favela, levando a menina: “Você tem que vê a primeira
As mochilas da Company representavam um símbolo de consumo e status entre as crianças e adolescentes, sobretudo
de classe média, no final da década de 1980 e início da de 90 do século XX em Belo Horizonte.
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vez que essa menina entrou na favela, eu tirando o maior barato com aquela lorona,
e ela nem prestava atenção. O negócio dela era a favela, ela era apaixonada”. Eles a
levaram até a casa de seu amigo, onde todo mundo tentava tratá-la da melhor forma
que podiam: “a gente com o copo plástico, ela com copo de vidro, ela vinha trocava
de copo com a gente. Tudo era novidade... Quando ela chegou aqui viu prato feito
de lata de goiabada, caneca de lata...”. Pelé acredita que ela se sentia presa, parecia
que havia nascido no lugar errado: “Ela passou uma tarde tão livre, você via o olho
da pessoa brilhando... a menina ficou assim: ‘quanto que eu te devo por ter me dado
esse momento feliz’. Ela viveu uma coisa que ela queria, quem são os pais dela pra
trazer ela numa favela”.
Quando os pais da menina ficaram sabendo, ele recebeu uma forte reprimenda
da mãe, que havia sofrido, em consequência do seu gesto, uma enorme pressão da família da menina, temerosa de que tivesse acontecido alguma coisa. A família chegou
até a dizer que a processaria, alegando um possível caso de sequestro. Pelé ficou um
bom período sem ir à casa de sua madrinha. Após algum tempo, como Pelé diz, cada um
seguiu seu caminho. A menina foi para uma escola particular e mudou da casa.
À época da pesquisa, descrevendo o quadro, Pelé dizia que o homem negro e
a mulher branca estão num telhado, no alto do Morro: ela com seu desejo realizado de conhecer aquele lugar, sentindo-se segura para poder admirar a paisagem da
favela, mesmo em face do contraste com os edifícios do entorno; ele, fascinado por
ela, admirando-a.
Para Pelé, o quadro ainda trata do preconceito contra um casal formado por
um negro e uma branca, tanto do ponto de vista de quem mora nos bairros, quanto
daquele que mora na favela, pois há preconceito de ambos os lados: “...do mesmo
jeito que o rico não gosta da mistura de um negro com eles, às vezes a favela também
acha estranho”.
Enfim, podemos reconhecer que Pelé mantinha uma relação diferente com esses quadros, daquela que estabelecia com os painéis de rua. Tratava-se de uma relação mais marcadamente intimista com a pintura, que aparece não apenas nos temas
representados, mas no próprio processo de pintura, desde a idealização até os últimos retoques. Essa mesma relação intimista fez com que tratasse cada quadro como
uma realização não apenas de seu trabalho, mas uma expressão pessoal e íntima de
sua vivência na favela e da favela. Quadros como Gestação e Encontro demonstram um
momento de amadurecimento pessoal e profissional do artista, que encontra cada vez
mais reconhecimento e legitimidade no meio cultural e artístico da cidade.

4 Um imaginário alternativo sobre
a favela na cidade através da arte
O papel de artistas da favela, como Pelé, insere-se entre a imagem negativa do
lugar e a construção de uma nova imagem, aliando o desenvolvimento e aprimoramento do seu trabalho artístico à transformação das representações da favela na cidade.
As imagens da favela, construídas pelas pinturas de Pelé, dialogam tanto com
a percepção cotidiana e comunitária de moradores locais quanto com as represen-
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tações da favela na imprensa, gerando possibilidades da construção de sua própria
imagem como artistas da favela, assim como formas de autorrepresentação da favela na cidade.
Uma autorrepresentação da favela através das pinturas de Pelé expõe religiosidade, memória, valores e imagens comunitárias, bem como o orgulho do lugar, ainda
que contendo elementos cotidianos da violência.
Outra autorrepresentação do Aglomerado Santa Lúcia adquire forma exatamente nos encontros e correspondências das pinturas de Pelé e o imaginário social local.
Como ressalta Gilberto Velho (2006), em texto baseado em reflexões sobre W. Mills (1959):
(...) a capacidade de estabelecer relações entre biografias individuais e processos sóciohistóricos mais amplos, não é monopólio dos cientistas sociais... um dos exemplos conhecidos é o de artistas dos mais variados tipos que, através de suas obras,
percebem e antecipam fenômenos e processos de natureza mais abrangente presentes de modo importante nas existências individuais. São romances, peças, contos,
crônicas, filmes, que através da narrativa de vidas, dramas e conflitos individuais e
de grupos, com maior ou menor explicitude, se situam diante e apontam para forças, tensões e, em geral, para a dimensão sócio-cultural que nos constitui e que é
por nós constituída. (p. 6)

O trabalho dos artistas proporciona um caminho de superação da imagem estigmatizada da favela. Como representante cultural de sujeitos marginalizados, produz uma expressão de sua própria imagem. Sua riqueza cultural constitui uma forma
de conquista de autonomia frente às imagens negativas da favela.
Dessa maneira, para Pelé, a ênfase nas qualidades e riquezas da favela são o
foco de seu trabalho:
... meu maior objetivo é uma favela com respeito, os mesmos direitos. Eu nunca coloco uma favela com as casas caindo, porque a favela quer a dignidade dela. Meus
quadros sempre vão falar disso, dignidade. E ao mesmo tempo, eu mostro tudo o que
a favela tem de bom. Tem coisa boa demais aqui.

Trata-se de uma inversão de posições e lugares sociais que expõe a riqueza social e cultural de um espaço estigmatizado, levando o olhar da favela a ser contemplado nas exposições da cidade. É a expressão da arte ultrapassando fronteiras e imaginários sociais, e produzindo novos olhares, perspectivas e imagens sobre a favela.
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No MUQUIFU as paisagens mudam,
mas a cultura Resiste!
Padre Mauro Luiz da Silva 25

Resumo: O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (MUQUIFU) nasceu por iniciativa de

uma Comissão de Paz, formada por moradores do Aglomerado Santa Lúcia, com a missão de
preservar o patrimônio imaterial e material das comunidades que estão sendo removidas pelo
programa de urbanização de vilas e favelas atualmente em curso em Belo Horizonte. Nosso
acervo é composto por fragmentos da memória coletiva dos moradores do Morro do Papagaio,
local onde as questões urbanas, sociais e econômicas vão além do meramente exótico. Temas
como desigualdade social, exclusão territorial e gentrificação fazem parte do nosso fazer museológico. A riqueza cultural e o patrimônio acumulado desde o início da ocupação da favela
pelos eternos ‘retirantes urbanos’ são frutos da resistência daqueles que lutam contra a invisibilidade social e pelo direito à cidade, de quem são seus construtores.
Palavras-chave:

favela; museu; quilombo; cidade; gentrificação.
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Diretor e Curador do MUQUIFU desde 20 de novembro de 2012. Mestrando em Ciências Sociais pela PucMinas desde março de 2016.
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O dono do burrinho não tinha nada antes de tê-lo. Era um menino sem perspectivas que carregava sacolas no mercado, sacolas grandes, quase maiores que ele. Um
dia uma senhora teve pena do menino e o levou para casa. Dava-lhe umas sobras de
comida, de cadernos e lápis, roupas usadas e desprezadas pelos filhos. Mas qualquer
coisa tinha valor, diante do imenso nada da vida do menino. Em outro dia na vida do
menino, já rapaz, depois de muitos anos de serviços prestados, a madame lhe deu um
burrinho de pata quebrada, que pelas mãos de uma irmã chegou ao MUQUIFU, junto com essa memória de exploração humana e uma pata consertada pelo novo dono.

1 Quilombos Urbanos e Favelas:
Figura 2
Burrinho
de Carga

56

O “lugar” dos “sem lugar”
Belo Horizonte registra um dos melhores índices de qualidade de vida entre
as capitais brasileiras. O Morro do Papagaio - lugar onde o horizonte não é tão belo
-, mesmo estando localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, resiste à especulação imobiliária, como uma espécie de ilha de miséria em meio a um mar de opu26
O acrônimo MUQUIFU recorda o termo muquifo, que pode ser um barraco de favela ou um quarto de despejo. Em uma
conotação positiva, a expressão muquifo pode representar um lugar especial, por exemplo, ao se dizer: Este é o meu muquifo, ou ainda, Este é o meu lugarzinho preferido.
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Fote: Mauro Silva. Acervo: Wilson Antônio da Silva. Texto: Cidinha da Silva

Acervo: MUQUIFU. Foto: Mauro Silva. Texto: Cidinha da Silva

Figura 1
Primavera
2015

Nasci na periferia de Belo Horizonte, sou filho de pai negro e mãe branca, pobre. Acredito que essas realidades definiram o que sou hoje. Desde criança, acostumado a ouvir comentários racistas por ser ‘moreninho’, estava com meu futuro predefinido, já que nenhum dos meus familiares - irmãos, primos, tios e avós - tinha alcançado o nível superior de estudos. Ouvia, quando bem pequeno, minha mãe dizer:
“Menino, apronta que a gente vai lá na Cidade!” Cresci sabendo que não fazia parte
da Cidade, um desafio constante a ser superado.
A música de Caetano Veloso, O Haiti não é aqui, traduz quase perfeitamente a linha de pensamento que me conduziu à conclusão de uma graduação em História e Tutela do Patrimônio Cultural, que tive a oportunidade de
frequentar na Universidade de Pádua, na Itália, quando enfrentei o desafio
de criar o primeiro Museu de Quilombos Urbanos e Favelas do Brasil. Neste
breve artigo apresento alguns dos argumentos que sustentam a criação desse Museu Comunitário que está sendo construído no Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Trago para a reflexão a temática da exclusão social
na qual vivem as populações afro-brasileiras: é um trabalho de antropologia
cultural no qual enfrento temas interdisciplinares para argumentar acerca da
urgência da criação do MUQUIFU26 e busco suporte em diversos endereços acadêmicos. Perguntas fundamentais me foram colocadas ao longo deste percurso:
• A criação de um museu sobre favelas, em Belo Horizonte, é necessária?
• As favelas possuem algo que valha a pena ser preservado?

Foto: Pedro Nicoli. Acervo: MUQUIFU. Moradora: Lourdinha

Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando
porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase
brancos, tratados como pretos só pra mostrar aos outros quase pretos e
aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados... O Haiti
é aqui. O Haiti não é aqui.
(VELOSO; GIL, 1993).

Fote: Mauro Silva. Acervo: Wilson Antônio da Silva. Texto: Cidinha da Silva

Acervo: MUQUIFU. Foto: Mauro Silva. Texto: Cidinha da Silva

Foto: Pedro Nicoli. Acervo: MUQUIFU. Moradora: Lourdinha
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lência e riqueza. Este artigo seria bem diferente caso o Aglomerado Santa Lúcia não
fosse uma das comunidades atingidas pelo Programa Vila Viva, uma das propostas de
urbanização de algumas favelas da cidade que traz em sua essência grandes equívocos: considera aquilo que foi construído pelos favelados um amontoado de lixo. Precisamos discutir a relevância e a urgência da criação de um museu comunitário, onde
possam ser preservadas as memórias dos negros, pobres, quilombolas urbanos e favelados de Belo Horizonte e Minas Gerais.
De acordo com os dados estatísticos da Prefeitura de Belo Horizonte, aproximadamente um quinto da população da cidade (600.000 pessoas) vive em favelas.
Nosso museu pretende contar as histórias que muitos não querem ouvir. Como atual
curador do MUQUIFU, minha proposta é formalizar uma comissão de favelados que
se disponha a trabalhar sobre essas temáticas: culturas urbanas, modos de vida e as
identidades presentes nas cidades. A criação do MUQUIFU foi motivada pela realização dos megaeventos esportivos de 2014 e 2016, realidade que acelerou a expulsão
das populações negras e pobres que ainda ocupam os centros urbanos. Seria este
mais um processo de limpeza étnica, fenômeno sempre presente na história global,
sendo colocado em prática em nossa cidade? Os quilombos são lugares de resistência das culturas negra e indígena no Brasil, formados desde o início da colonização,
assim como em muitos outros países da América Latina e do Caribe. Alguns desses
quilombos ocupam espaços urbanos e, desde os tempos remotos, é possível encontrá-los nos centros urbanos.
A igreja da infância27 tinha duas torres, janelas na fachada, uma porta central e um relógio acima dela. O sino batia a cada hora cheia marcada no
relógio e, a cada dia vivido, as badaladas da memória revigoravam aquela
imagem. Então, ela se materializou nessa pequena escultura em madeira e
depois se tornou uma peça grande, edificada na fachada da sala de estar da
casa do dono, para que qualquer visitante da casa entrasse na igreja que
sempre morou dentro dele.

O Aglomerado Santa Lúcia, a quanto nos parece, nunca foi um quilombo tradicional, sendo, certamente, o encontro entre comunidades negras de origens diversas. Por isso, minha análise parte do princípio de que as favelas podem ser consideradas quilombos urbanos. Acredito que se as populações negras dificilmente serão
reconhecidas como cidadãs e cidadãos de direito, elas podem ser reconhecidas como
quilombolas, resistentes à intolerância étnico-racial. A criação do MUQUIFU pode ser
uma forma de restituir a nós, favelados – quase todos pretos e pobres –, nossa própria capacidade e responsabilidade na construção da nossa história.
O grupo que coordena as ações do MUQUIFU se pergunta: afinal, quem define
o que deve ou não fazer parte do acervo de um determinado museu? Quais são os limites e possibilidades de novas instituições museológicas que surgem a cada dia em
nosso país? Quem são os personagens e instituições que definirão a política de aquisição do acervo desses museus em construção? Conscientes da responsabilidade que
é a tentativa de se dizer algo em nome de uma parcela significativa dos brasileiros,
a criação de museus sociais e comunitários permanece um desafio e, por isso, caracteriza-se por sua urgência e oportuna necessidade. A criação de um museu de favela
é, também, expressão de empoderamento dos favelados.

Figura 3
Igrejinha do
Wilson
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A Igrejinha em madeira esculpida e cromada faz parte da Coleção Arquiteturas do Wilson Antônio da Silva e faz parte
do Acervo do MUQUIFU.
27
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O crescente interesse pela memória nas últimas décadas tem
caracterizado nossas sociedades. Iniciativas diversas como as atividades museais e o avanço dos debates sobre patrimônio tangível e
intangível marcam o ‘fascínio’ das pessoas pelo passado em diversas
regiões do mundo. Esse interesse, contudo, não diz respeito necessariamente à busca por ‘lições’ ou respostas para o futuro. Muitas vezes,
o interesse pela memória se enuncia como um efeito de determinada concepção de ‘cultura’ e ‘política cultural’ em que a cultura figura
como mero produto numa sociedade de consumo. Assim, assistimos,
por exemplo, à proliferação de ações como ‘turismo’ cultural em favelas e fazendas do café do século XIX, em que os personagens – os de
Figura 4
ontem e os de hoje – são caricaturalmente concebidos e expostos a
Cartaz28
serviço do lucro. Figura 4Cartaz
Mas há também, nesse campo de disputas em torno da memória, experiências
que dela se apropriam com intuitos diferentes e transformadores: a criação do Museu
da Maré, no Rio de Janeiro, em 2006; o atual Projeto História em Construção, na Vila
das Antenas - Belo Horizonte, ou o Cortejo da Memória, no Aglomerado Santa Lúcia
(2005); a criação do Museu de Favela, no Rio de Janeiro (2008); a própria criação do
MUQUIFU em Belo Horizonte (2012); a luta pelo reconhecimento e preservação das
expressões culturais de matrizes africana e indígena no país... Todas essas ações expõem à sociedade brasileira a existência de uma lacuna: o histórico negligenciamento
da presença e participação de negros, favelados, mulheres, indígenas e tantos outros
na construção de nossas cidades.
Nesse percurso epistemológico, sinto necessidade de encontrar outras respostas para questões fundamentais em nossos dias: é possível considerar uma ‘função
social da memória’ nas lutas cotidianas por mudança social? Em que termos? Qual o
potencial político da recuperação e reelaboração de experiências passadas em articulação com as demandas atuais dessas populações, nos centros urbanos? O tema que
permeia e costura as reflexões, mostras e exposições do MUQUIFU é a memória africana, presente também nas favelas, considerada à luz da problematização da situação
dos moradores de vilas e favelas no país, em especial face às grandes obras de (re)
urbanização e megaeventos esportivos propostos e financiados pelo Poder Público.
28

Foto: Marco Mendes. Acervo: MUQUIFU. Moradora: Catharina
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2 Favela: Decifra-me ou te devoro!

58

Não sou favelado de nascença. Cheguei aqui no dia dois de fevereiro de 2000
e, após o susto inicial diante da situação que encontrei no Morro do Papagaio e da
promessa que fiz ao arcebispo, dom Serafim, de ficar em silêncio por um ano, tudo
parecia estar caminhando bem. Até que, no dia dez de dezembro daquele mesmo ano,
num domingo à tarde, comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
um policial foi baleado dentro da viatura da Polícia Militar. No mesmo dia, o Morro
foi invadido por dezenas de policiais que cometeram todo tipo de abuso de autoridade e práticas de tortura na ‘caça’ ao jovem que, supostamente, teria efetuado o disparo contra o tenente, morto por causa dos tiros na quarta-feira seguinte. As buscas
e os atos de violência e tortura protagonizados pelos militares se intensificaram a
tal ponto que os policiais assassinaram um servente de pedreiro que, desafortunada28

Cartaz da 13ª Semana Nacional de Museus foi produzido pela Agência Perfil para o MUQUIFU e faz referência à pintura Moça com o Brinco de Pérola é uma das obras-primas do pintor holandês Johannes Vermeer. Como o seu nome indica, é utilizado um brinco de pérola como
ponto focal. A pintura está no Mauritshuis de Haia. É muitas vezes referido como “a Mona Lisa do Norte” ou “a Mona Lisa holandesa”.
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Imagem de Domínio Público. Acervo: MUQUIFU

mente, tinha o mesmo nome do jovem que até então era o suspeito do crime.
Na tarde da véspera de Natal, 24 de dezembro de 2000,
os moradores da Rua Tarde Azul testemunharam uma execução...
O verdadeiro suspeito do disparo, que levou o tenente à morte,
foi encontrado morto em um dos becos da Vila Santa Rita por
moradores que afirmaram na época: “Ele foi assassinado por policiais encapuzados. Eles nos mandaram dizer ao padre que ele
já pode celebrar mais uma missa de sétimo dia”. Uma Comissão
de Paz elaborou o Manifesto Do Tenente ao Servente: quatorze
dias de terror no Aglomerado Santa Lúcia. Acredito que os policiais
já se sentiam vingados e, por isso, deixaram o aglomerado naquela mesma tarde. A amarga lembrança daqueles quatorze dias nunca
irá nos abandonar.

Figura 5
Fórum
de Favelas
em 2013

3 Quilombos Urbanos:
Imagem de domínio público. Acervo: MUQUIFU

Foto: Marco Mendes. Acervo: MUQUIFU. Moradora: Catharina
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espaços de resistência cultural
Olho da minha janela e vejo uma cidade sendo reurbanizada e me pergunto:
Diante desse processo acelerado de reurbanização, o que vai ser
feito das fronteiras físicas e imaginárias que separam os cidadãos, que estão ‘do lado de lá’, de nós, favelados, que estamos ‘do
lado de cá’? Olho da minha janela e constato que meus vizinhos,
quase todos pretos e pobres, estão deixando suas casas, de forma acelerada, e estão se mudando para outras periferias e favelas
mais distantes do Centro. Ao ler o livro de Michel Agier, Antropologia da cidade (2011), comecei a refletir se, por acaso, os moradores do Morro do Papagaio podem ser enquadrados na categoria
dos ‘sem lugar’, apresentada pelo autor. Olho da minha janela e tento entender qual é
a verdadeira motivação dos administradores públicos para essa nova ocupação da favela onde vivo e não consigo deixar de pensar na história dos quilombos tradicionais,
que existiram e resistiram, por séculos, até serem invadidos pelos homens brancos,
aqueles mesmos que nos caçaram como animais, em nossa Mãe África, para sermos
vendidos como mercadoria aos senhores de escravos. Figura 6 Doméstica29
A proposta da Comissão do Quilombo, grupo responsável pela criação do MUQUIFU, é transformar o Morro do Papagaio em um museu a céu aberto, individuando
percursos de visita que possam recontar a história da formação das favelas de Minas
Gerais valorizando a cultura negra, a cultura do campo, as artes visuais, as festas, as
danças, os esportes, a gastronomia etc. Assumimos a missão de apresentar aos visitantes do museu um pouco do que somos, nossos sonhos e projetos, expectativas,
esperanças, decepções e conquistas. Nossa primeira mostra de longa duração chegou
para demarcar nossa proposta museológica. Inauguramos no dia 27 de abril de 2013
a instalação Doméstica, da escravidão à extinção - uma ontologia do quartinho de empregada no Brasil. As pessoas que vivem ou já viveram nesses pequenos ambientes,

Figura 6
Doméstica 29
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Mostra de Longa Duração - Doméstica: da escravidão à extinção. Uma ontologia do quartinho de empregada no Brasil. Curadoria: Dalva
Pereira, Mauro Silva e Domésticas do Aglomerado Santa Lúcia.
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Personagens: Marta, Jovem e Merê. Fonte: Mauro Silva

geralmente escondidos entre a cozinha e a área de serviço, são convidadas a deixar
registrada nas paredes parte das suas memórias.
Buscamos conhecer e fazer conhecer a diversidade cultural das comunidades
faveladas que, em tantos casos, ocupam estes territórios há mais de um século, desde o início da construção das cidades que as cercam. Assim sendo, o MUQUIFU atua
na desmistificação das favelas como guetos de violência, lugar da marginalidade e de
miseráveis, bem como busca valorizar a riqueza das manifestações culturais identificadas na religiosidade popular, no samba, na capoeira, no forró, no rap, através do
grafite, no esporte, no artesanato e na arte popular. Mais uma vez, buscamos inspiração em Hugues de Varini (2005) na busca de definir nossa vocação:
E chegamos finalmente ao que é mais repreensível no museu comunitário, aos olhos
do mundo dos museólogos profissionais: ele mostra convicto e sem complexos sua
vocação política, pois quer ser um instrumento de desenvolvimento do território e
da participação da comunidade e de seu patrimônio nesse desenvolvimento (p. 3).

4 Pedro Pedreiro: Tijolo com Tijolo30

Figura 7
Série “Os
Invisíveis”

60

Os museus atuam na organização de exposições e o MUQUIFU cumpre essa
missão quando revela seu maior patrimônio, os moradores do Morro do Papagaio. A mostra de longa duração Pedro Pedreiro: tijolo com tijolo num desenho
lógico revela parte do quotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Parte da exposição foi instalada no Jardim da Dona Wanda onde
os personagens – pedreiros, encanadores, serralheiros, serventes, armadores –
tantas vezes são invisíveis aos olhos dos transeuntes, habitam de forma majestosa o jardim e, intencionalmente, estão se tornando novamente invisíveis
pela ação do tempo.
Tive oportunidade de olhar através de outras janelas também. Constatei que outras cidades, mesmo localizadas em outros países ou culturas, possuem
suas fronteiras e pontes que servem para separar ou aproximar pessoas diferentes
que, por diversos motivos, são obrigadas a compartilhar o mesmo espaço físico. Olhei
através de tantas janelas e constatei que as cidades possuem fronteiras e pontes,
mesmo quando, em algumas situações, eu não tenha conseguido distinguir e nem
identificar quem estava do lado de lá ou quem estava do lado de cá. Busquei entender o que pode definir o conceito de cidade, bem como identificar os critérios para
que alguém seja considerado, ou não, parte dela.

Foto: Jorge Quintão. Fonte: Acervo do MUQUIFU

O Quartinho de Empregada é uma bela experiência que nos surpreende a cada
dia. Assim como o próprio MUQUIFU, está em constante mudança e recebe a cada
ano, sempre no dia 27 de abril, quando se comemora o Dia da Empregada Doméstica, críticas e sugestões que permitem uma ampla variação no seu interior: a melhor
disposição para a mobília, o que fica e o que sai do quartinho. Compartilho, assim, a
curadoria do Quartinho de Empregada com as domésticas que visitam o museu, deixam suas memórias ali registradas, registram parte de suas histórias nas paredes, elogiam ou denunciam as arbitrariedades de suas patroas.

30

Pedro Pedreiro: tijolo com tijolo num desenho lógico. Mostra de longa duração do MUQUIFU. Curadoria: Dalva Pereira,
José Augusto de Paula Pinto, Luciana Campos Horta.
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5 O Chá da Dona Jovem
A experiência é patrimônio imaterial da Vila Estrela e acontece na Capela Maria Estrela da Manhã. Em uma definição para esse momento único talvez seja fundamental dizer que, durante o Chá da Dona Jovem, o que menos
importa é o próprio chá. A experiência teve início antes da formação da Paróquia Nossa Senhora do Morro e bem antes do início do Projeto Caminhada pela
PAZ no Quilombo do Papagaio e, claro, do MUQUIFU. As mulheres da Vila começaram a se reunir em suas casas para rezar o terço, ler a Bíblia e, quando era possível, celebrar a missa ou outra festividade importante. Tudo isso se deu por volta da
década de 1920. O espaço territorial que hoje definimos como Paróquia Nossa Senhora do Morro já foi ‘dividido’ em quatro porções, entre as paróquias que nos circundam.
Por vários anos Dona Jovem fez parte do grupo de Ministras da Comunhão e
conseguia administrar o fogão e o altar ao mesmo tempo! Enquanto preparava o chá,
participava da celebração para nos presentear com seu chá, capaz de ‘curar até paixão’, como dizem alguns. Altar e Fogão, Fé e Vida, Cozinha e Capela... Para ela, essas
palavras não se contradizem, pelo contrário, se completam.

Figura 8
Chá da Dona
Jovem.

Foto: Jorge Quintão. Fonte: Acervo do MUQUIFU

Depoimento de Josemeire Alves31
Eram dias, aqueles, em que tudo era pleno de esperança, diante do desafio de lutar pela
vida... Lembro-me bem daquele Domingo - o dia do Senhor! - em que a minha mãe resolveu nos levar
à missa numa capelinha que ficava em frente à escadaria que dava acesso aos moradores da Vila Estrela e de outras comunidades do Morro à Rua Viçosa, no Bairro São Pedro... Foi naquele dia em que
ouvi pela primeira vez, se não me falha a memória, alguém falar sobre “comunidade”, “comunhão” e
“amar ao próximo como a ti mesmo”... Os meus sentidos atentos de criança captaram tudo com atenção, e meu espírito buscava entender, afinal, o que seria aquilo de “viver em comunhão” e “amar ao
próximo como a ti mesmo”... Era isto o que eu buscava na vivência da religião católica durante todos
aqueles anos. Foram várias e importantes as experiências: a Catequese Infantil, a preparação para a
Crisma, a 1ª Eucaristia e todas as outras... Contudo, o ritual em si só fazia sentido quando percebia
a Comunhão acontecendo por meio das relações entre as pessoas.
Falo de coisas que não precisamos explicar racionalmente porque dialogam com o coração da
gente: o cultivo do cuidado, do querer bem, do auxílio mútuo na árdua tarefa partilhada por todos
nós que vivíamos no Aglomerado Santa Lúcia, de enfrentar o desafio constante de lutarmos pela sobrevivência e pelo respeito à nossa dignidade. Às vezes eu me dava conta, por exemplo, de que a Comunhão estava acontecendo fora do Templo mesmo, nos esforços de organização coletiva em luta por
melhorias na qualidade de vida, no combate ao racismo, na luta por direitos humanos... Mas havia um
momento muito especial em que, aos meus sentidos, soava como a representação plena daquela comunhão: era após a missa, quando, muitas vezes, após uma jornada que começava com as reuniões da
Comissão de Direitos Humanos, em plena manhã de sábado, passando pelas tarefas cotidianas de estudo e cuidado com a casa e era, enfim, coroada pela Eucaristia, eu podia estar entre a minha gente,
no Chá da Dona Jovem. Perfumado por canela, cravo, erva-cidreira e toda as combinações possíveis.
Aquele momento para mim era sagrado, como a extensão viva da própria Eucaristia. O gesto e o gosto
desse chá abençoado eram bálsamo para muitas dores, experiência que nos permitia transformar as
mesmas dores e o cansaço em energia e esperança. E assim, muito do que somos se constituiu e constitui porque a lembrança daqueles dias se perpetua no tempo e evoca a memória da vida e do trabalho de Dona Jovem, Tia Neném, minha mãe Emerenciana, Dona Ione, Tia Santa, Marilda, Dona Júlia,
Dona Divina e de todas aquelas mulheres que transformaram e têm transformado nossas vidas pelo
exemplo de inabalável crença na vida, que elas celebram com a própria existência (ALVES, 2010).
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Josemeire Alves é filha de Dona Emerenciana, atualmente é doutoranda em História pela UNICAMP/SP e em seu depoimento nos
revela com emoção a experiência vivida à beira do fogão de Dona Jovem.
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Uma das minhas preocupações desde quando passei a dedicar parte dos meus
esforços à criação e organização do MUQUIFU foi exatamente essa: nunca desejei
gastar meu tempo, discurso e prática em algo que o resultado final se assemelhasse
à mediocridade, à improvisação ou à mera carência... Museologia social, criatividade,
paixão e dedicação não podem e, a meu ver, não devem ser confundidas com carestia,
incompetência, incapacidade de articulação, improvisação ou preguiça intelectual. O
museu social que sonho deve ir além das ‘licenças poéticas’ às quais recorremos no
momento da montagem de alguma exposição no caso de uma possível falta de recurso
financeiro. Afinal, quando é que iremos nos dar conta de que nunca teremos recurso
financeiro suficiente que alcance nossos sonhos e nosso furor criativo? Dedicar-se a
um museu já é uma labuta por si só. Pelo que ando observando entre minhas novas
amigas e amigos desse novo universo que passei a frequentar, ninguém nunca está
satisfeito com o orçamento disponível e isso é bom, pois indica que levamos a sério
o nosso trabalho. Admiro ainda mais com a audácia e a coragem de quem se propõe a
construir algo tão novo. Por isso, os museus comunitários precisam de mais um tempo para se consolidar. Vejamos a opinião de Varini (2005) nesse sentido:
Para o museu comunitário (ou ecomuseu ou museu territorial, na medida em que
eles sejam realmente comunitários), trata-se do patrimônio reconhecido como tal
pela comunidade e por seus membros. É o capital cultural coletivo da comunidade,
ele é vivo, evolutivo, em permanente criação. Os responsáveis do museu utilizarão
esse capital para atividades inscritas na dimensão cultural do desenvolvimento do
território e da comunidade. A conservação é uma responsabilidade e uma tarefa coletiva da comunidade, os profissionais do museu sendo essencialmente apoio técnico e científico (p. 3).
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A proposta do poder público que vem sendo implantada pelos administradores
das cidades corresponde às expectativas das imobiliárias e construtoras. Seria ingênuo pensar que o enobrecimento dos centros urbanos - movimento urbano conhecido
como gentrificação32 - não fosse alvo das exposições do MUQUIFU. Nesses museus sociais aqueles que antes encontrávamos apenas nos bastidores agora povoam suas galerias, salas, corredores, vitrines, salões nobres: tanto como visitantes quanto como
acervo, gestores e pensadores desta nova museologia. Não nos contentamos mais
com a insistente exposição da parte dolorosa de nossa história e memória, sempre
tão mal apresentadas. Basta de instrumentos de tortura sendo apresentados aos visitantes como únicos representantes de nossa cultura, corporeidade, história, estética... Somos muito mais que descendentes de povos escravizados.
O MUQUIFU discute, também, a respeito da regularização dos territórios quilombolas no Brasil, intensificada após a Constituição Federal de 1988. Esta, em seu
artigo 68, assegura a titulação das propriedades dessas comunidades, enquanto os
artigos 215 e 216, que tratam a respeito da proteção dos Direitos Culturais do povo
brasileiro, asseguram a proteção dos lugares onde residem os remanescentes dos quilombos tradicionais.
32

Chama-se gentrificação (do inglês gentrification) o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região
e afetando a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. Fonte: Wikipédia, Verbete: Gentrificação Urbana.
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Fonte: Augusto de Paula, 2016.

6 O mundo de Januária
Caminho sem volta, assim posso definir a trajetória do MUQUIFU desde sua inauguração e até mesmo
antes dela. Em meados de novembro de 2015, estava
terminando uma celebração na Capela Santa Rita de
Cássia quando fui abordado por uma senhora que frequenta aquela comunidade, Dona Maria Januária, que
me surpreendeu com a doação de ‘suas coisas’. Pediu
que ‘suas coisas’ pudessem ser levadas para o museu e
que, depois, ela mesma gostaria de ir ver como as ‘suas
coisas’ ficaram expostas. A coleção O mundo de Januária foi acolhida prontamente por todos nós e serviu
como objeto de pesquisa para a dissertação de Mestrado de Kelly Freitas. Parte do seu resultado passo a apresentar agora.
Januária tem 94 anos de idade. Nasceu em Carmésia (MG) e há 60 anos mora
na Vila Santa Rita de Cássia do Aglomerado Santa Lúcia. Chegou a Belo Horizonte
aos 32 anos, quando precisou fazer um tratamento de saúde. Na ocasião, o médico responsável pelo seu atendimento pediu ao tio/tutor de Januária que a deixasse
trabalhar na casa dele como empregada doméstica de tempo integral. Ela trabalhou
com a mesma família por 10 anos, quando casou com um baiano, com quem teve
duas filhas. Januária, além de ter exercido funções de lavadeira, cozinheira, costureira, trabalhou na infância e adolescência como agricultora rural e aos 94 anos de
idade ainda costura fuxicos para uma fábrica, que leva e busca as encomendas em
sua residência.
Para o MUQUIFU, Januária doou seis objetos: o cartaz do Sagrado Coração de
Jesus, o Relógio de pulso, o Cuscuzeiro, o Conjunto de pratos e pesos (que pertenciam
a uma balança comercial), o crucifixo e a Lamparina.
Na narrativa de Dona Januária, cada objeto corresponde a uma fase de sua
vida. Assim que instalou sua residência no Morro do Papagaio, colocou o cartaz do
Sagrado Coração de Jesus na moldura, com uma estampa ao fundo, e o dependurou
na parede junto a outros quadros representantes de sua fé católica. Ali ficou o cartaz
emoldurado até quando seus familiares – netos, filha e genro – passaram a frequentar
a religião evangélica e retiraram da parede os quadros de Januária com a alegação de
que não podiam mais ficar olhando para santos.

Figura 9
Coleção Mundo
de Januária.

Quando eles começou a entrar na igreja evangélica, meu neto falou assim comigo: A senhora acredita em santo? Eu deixei e ele falou, e falou, e falou bastante. Eu calei a boca porque eu não discuto religião com ninguém. Não discuto, não. Ele falou,
falou, falou, eu deixei ele falar.
Depois eu falei assim: - Ó, meu filho, não adianta você pelejar comigo não. Eu não
vou trocar minha fé por outra fé. Na fé que eu nasci, Jesus está me levando e eu vou
ficar até eu morrer. Até o último suspiro eu sou católica apostólica romana. Então
você deixa meus quadros na parede. Quando eu morrer, vocês faz assim. Quando vocês não quiserem mais os quadros dos santos aí, vocês pega, põe no canto do caixão,
manda comigo. Põe debaixo da terra comigo. Não joga na rua, não. Vocês dá para os
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outros, mas não joga meus santos na rua, não. Põe no canto do caixão que eu levo.
Eu fui para o meu quarto e fiquei quieta. Daí um cadinho ele veio me abraçando,
pedindo perdão, chorando, que ele falou demais comigo (Moradora Januária, 2016).

A coleção de Dona Januária traz em si a força de resistência dessas comunidades que superam as tentativas por aniquilá-las, a ausência de políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio cultural dessa população. O Mundo de Januária33 ultrapassa assim o seu microcosmo e adquire, no MUQUIFU, força de resistência.

7 MUQUIFOCA
Museu no Carrinho de Pipoca34

Figura 10

Ainda ontem eu visitei a favela da Rocinha para um trabalho
de museu que está se desenvolvendo, assim como vou visitar
o Sítio Cercado em Curitiba agora nos dias 2 e 3 de setembro.
Lá na Rocinha se falava no museu itinerante, num museu que
seria levado às pessoas quase de casa em casa. Eles falavam no
museu cortejo. As pessoas iriam andando pelas ruas, um arauto anunciando, o museu esta chegando! O museu está chegando! Eu achei essa coisa completamente alucinada, no bom sentido. Uma coisa iluminada! Tem uma espécie de baú, o museu
vai dentro do baú. Quando o cortejo para abrem o baú, tiram
as coisas, mostram, se apresentam, depois fecham e continuam andando (CHAGAS, 2009).

Fonte: Kelly Freitas

A melhor forma de apresentação da proposta de um museu comunitário é dar
acesso ao seu acervo e possibilidade de conhecimento à comunidade à qual esse museu faz referência. Considero muito rica a experiência do MUQUIFOCA. Essa proposta
educativa circula pelo Aglomerado Santa Lúcia como parte do nosso acervo. Ela vai
além de uma expografia tradicional; propõe principalmente às crianças que elas troquem leitura, empréstimo de livros e visita ao acervo por pipoca. A inspiração para o
MUQUIFOCA veio com o museólogo social, professor Mário Chagas, da UERJ, que, em
uma entrevista, o define assim:

64

Considero a chegada do ‘Vila Viva’ – Programa de Urbanização das Vilas e Favelas de Belo Horizonte – mais uma iniciativa danosa que pode causar a destruição da
memória, festas e tradições do Aglomerado Santa Lúcia. De acordo com a urbanista
Ermínia Maricato, no seu artigo “Terror imobiliário ou a expulsão dos pobres do centro de São Paulo” (2011), em entrevista concedida ao blogue Carta Maior, o deslocamento dos pobres do centro para a periferia segue a lógica do mercado e promove a
exclusão destas populações. A análise feita por Maricato revela que a cidade modelo,
33

Coleção particular de Dona Maria Januária (94) composta por seis objetos: Crucifixo, Relógio de Pulso, Lamparina, Balança de Comércio, Quadro do Apostolado da Oração, Panela de Cuscuz.

34

Iluminado pelos conceitos e práticas de Mário Chagas, o coordenador do MUQUIFU, José Augusto de Paula Pinto, é o
curador desta proposta de itinerância. O MUQUIFOCA é o MUQUIFU no Carrinho de Pipoca.

livro artigos.indd 64

20/07/16 13:35

Artista: Sônia Toledo. Fonte: Mauro Silva

A museóloga Dalva Pereira às vezes se disfarça de pipoqueira para encantar
as crianças com as Histórias e Memórias do MUQUIFU.
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se é que ela existe, e que foi proposta para o Brasil, é contra os pobres, não obstante
essas populações não serem uma minoria em nosso país. Este modelo propõe que os
pobres sejam deslocados e vivam o mais distante possível dos centros urbanos: isto
é evidente. Aquilo que não parece ser óbvio é que, definitivamente, o fator determinante de tudo isso é meramente econômico. Observo que a produção do espaço urbano e a força motora dessa máquina perigosa são a especulação imobiliária.
A Memória Negra e a forma como esta é representada nos museus são o fio
condutor das mostras e exposições do MUQUIFU. Chegar à consciência da necessidade
de preservação da própria memória é algo louvável, demonstra a superação de processos epistemológicos muito superiores e consolidados. Afinal, quem define o que
deve ou não fazer parte do acervo de um determinado museu? Quais são os limites e
possibilidades do MUQUIFU? Quem são os personagens e as instituições que definem
a política de aquisição de acervo desse museu em construção? Consciente da responsabilidade que é a tentativa de se dizer algo em nome de uma parcela significativa
dos brasileiros, a criação do MUQUIFU permanece um desafio e, por isso, caracterizase também por sua urgência e oportuna necessidade. Reafirmo: a criação de um museu é, também, expressão de poder.

Fonte: Kelly Freitas

Considerando-se o fato de que as vilas e favelas compõem a cultura urbana,
os modos de vida e contribuem de forma categórica para formação das identidades
presentes nas cidades, um “quilombo urbano” é exemplo singular da diversidade social e cultural presente nas grandes cidades. Carlos Fortuna (1997), em seu texto “As
cidades e as identidades - narrativas, patrimônios e memórias”, aborda a questão da
cidade e a importância dos seus espaços na formação da identidade, argumento que
muito me interessa e que pode ajudar positivamente na criação de um museu a céu
aberto no Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte, onde o Instituto do Patrimônio Histórico, em 1972, tombou uma edificação, conhecida como Casa da Fazendinha, mas que atualmente corre o risco de ruir. Poderá ser um dos objetos da minha
pesquisa esse patrimônio histórico de Belo Horizonte, assim como sua importância
simbólica na formação da identidade dos belo-horizontinos, não apenas dos favelados que ocupam parte da Zona Sul da cidade.

Artista: Sônia Toledo. Fonte: Mauro Silva

8 A Igreja dos Santos
Pretos na Vila Estrela
As esculturas em terracota policromada de Maria Estrela da Manhã, Santa
Efigênia, São Benedito e São Martinho de
Lima, produzidas pela artista plástica Sônia
Toledo, ampliam o acervo de obras de arte
do Aglomerado Santa Lúcia. Depois do qua-
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dro barroco de Maria Estrela da Manhã, inspirado na obra do pintor austríaco Lucas
Granach, está em execução três amplos painéis que narram as sete alegrias e sete
dores de Maria em comparação com a vida de quatorze mulheres da Vila Estrela, obra
do pernambucano Cleiton Gos e do mineiro Marcial Ávila.
As esculturas têm como peculiaridade os traços do povo negro. A artista Sônia Toledo buscou retratar a identidade e o rosto dos moradores da favela, já que as
outras imagens representavam a cultura europeia. As obras desempenham um papel
restaurador na autoestima dos favelados, acostumados a venerar imagens de santos
e santas ‘cor-de-rosa’!

9 Folia, frevo e favela:
experiência transcultural do MUQUIFU

Fonte: Cleiton Gos

Inspirados na Região Nordeste trouxemos um pouco das folias e maracatus pernambucanos com a mostra Folia, frevo e favela: paisagens transculturais no
MUQUIFU. A exposição reconhece a importância e o protagonismo das comunidades de periferia na preservação do patrimônio cultural, imaterial e material. Cleiton
Gos, produtor cultural e artista plástico pernambucano, idealizador do Projeto Arte
pra Toda Vida35, é o curador da mostra e argumenta sobre as semelhanças e os traços
comuns entre as culturas pernambucana e mineira, propondo que a melhor forma de
preservar tais manifestações é devolver às comunidades seu protagonismo na salvaguarda do patrimônio que lhes pertence.

Figura 1336
Inauguração

66
35

Projeto cultural e social idealizado por Cleiton Gos, que atua junto à população socialmente vulnerável em Pernambuco,
está sendo implantado no Aglomerado Santa Lúcia em parceria com o MUQUIFU.
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A Mostra de Longa Duração - Folia, Frevo e Favela: Experiência Transcultural do MUQUIFU – Tem a curadoria de Cleiton
Gos, Luciana Campos Horta e Mauro Silva.
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10 Considerações finais
O MUQUIFU - Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos - é um museu em construção, onde nada está pronto, tudo é ainda processo. Até mesmo os conceitos mais
fundamentais que devem definir suas opções no momento da montagem das exposições e instalações, as teorias museológicas que visam definir o modo próprio de expor o acervo de um museu é, também, nesse museu em construção, objeto de amplas
discussões. A memória dos moradores das Vilas e Favelas de Belo Horizonte ainda não
é apresentada em sua totalidade e, provavelmente, nunca será. Registrar, preservar
e tornar pública essa memória é a proposta desse espaço de inspiração que só experimenta quem visita suas galerias, corredores, jardim, cozinha e ali, naquele lugar,
sente cheiros, experimenta sabores, troca olhares, recebe abraços, vivencia novas e
indeléveis experiências. Só conhece o MUQUIFU quem toma o Chá da Dona Jovem e
tem oportunidade de ‘trocar um dedo de prosa’ com quem o tempera e adoça como
toda sua alquimia de sensações únicas.
Por isso foi preciso criar o MUQUIFU - para que as próximas gerações pudessem encontrar, nos arquivos da memória, os nomes daqueles e daquelas que resistiram. Para que pudessem descobrir que um dia, nestes Quilombos Urbanos e Favelas, existiu aqui um Povo Quilombola, que defendeu seus direitos até o último instante. Povo Negro movido pela Fé na Vida, que nunca perdeu a Esperança e que morreu lutando.
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Quem inventa a língua?
Julia Bardi37
Wanderson Junio Motta 38
Willian Junio Motta 39
Cleiton da Silva 40
Luiz Henrique Gonçalves 41

Resumo: Este trabalho busca fazer uma reflexão sobre a linguagem e as relações estabelecidas entre a linguagem formal e a linguagem informal da gíria. Partindo do entendimento
de que “favelado tem jeito de falar” e esse jeito é a gíria, os jovens do Coletivo Vila Fátima do
ProJovem construíram, no segundo semestre de 2015, um Dicionário de Gírias da Serra. Conversamos sobre o processo de construção do Dicionário e as questões que perpassam esse processo
- linguagem, palavra, relações de poder, opressão, classismo, preconceito etc. Este artigo é
resultado dessa discussão e expressa as opiniões dos jovens moradores do Aglomerado da Serra
que participam do Coletivo Vila Fátima do ProJovem. Ao final do artigo, colocamos algumas
gírias selecionadas do Dicionário de Gírias da Serra.
Palavras-chave:
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linguagem; relações de poder; periferia; formal; informal.
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All the weapons we used to use against each
other we now use against the oppressor42
Emory Douglas
Black PantherParty

1 Introdução: um dicionário de gírias
- Uai, fessôra, favelado tem jeito de falar!
Em uma conversa sobre as diferenças entre morro e asfalto, jovens do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, integrantes do Coletivo Vila Fátima do ProJovem
– serviço socioeducativo continuado de proteção básica que atende a jovens de 15 a
17 anos no contraturno da escola –, concluíram que, para além de diferenças físicas
nos espaços urbanos e suburbanos, existem também diferenças culturais. Favelado
tem jeito de falar e esse jeito é a gíria.
Durante o segundo semestre de 2015, nos espaços da oficina Morro e asfalto –
ministrada por Sheyla Bacelar – e de orientação social – conduzida por Julia Bardi –,
o coletivo Vila Fátima se dedicou à construção de um Dicionário de Gírias da Serra.43
O processo teve início com o levantamento e pesquisa de gírias usadas pelos
jovens. Depois, para cada gíria elencada, os jovens deveriam apresentar uma definição. As definições eram agrupadas, oferecendo possibilidades diversas de entendimento de cada gíria. Assim como nos dicionários formais, começamos a pensar as
classificações de nossos verbetes, que foram divididos em gírias ou expressões. Para
fundamentar nossa classificação, fomos consultar os significados de gíria e expressão
no Dicionário Aurélio. Consultamos uma versão antiga, do acervo do coletivo, e nos
deparamos com uma questão: a definição do dicionário tratava gíria de forma bastante preconceituosa, o que nos levou a redefinir a palavra para nosso uso. Explicamos
e justificamos isso na apresentação de nosso Dicionário:
(...) Quando fomos consultar a definição do Dicionário Aurélio para a palavra gíria –
“linguagem usada pelos gatunos, malandros e outras pessoas de hábitos duvidosos”
–, decidimos que essa palavra precisava de uma nova definição. Para o uso desse dicionário, entende-se gíria como uma “forma de resumir tudo numa palavra só” ou
“um jeito mais fácil de falar”. Expressão é usada no sentido dado pelo Dicionário Aurélio, de uma “maneira de exteriorizar pensamentos, comoções e sentimentos. (...)
(COLETIVO Vila Fátima, 2015, p. 5).
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Fechada a conceituação, passamos para a classificação: de acordo com nossa definição, gíria resume “tudo numa palavra só”, assim, verbetes com uma palavra
são classificados como gíria, os demais, com duas ou mais palavras, são expressões.
Como a língua não é estática e, ainda menos, a linguagem informal das gírias,
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“Todas as armas que costumávamos usar contra nós mesmos, agora usamos contra o opressor.” (Tradução livre.)
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fizemos durante o semestre quatro versões do Dicionário, agregando mais verbetes a
cada “edição”.
Ao final do semestre, participamos de uma feira de publicações independentes
da cidade, a “Faísca – Mercado Gráfico”, onde pudemos apresentar nossa produção
e trocar com os outros artistas e expositores as 50 cópias do Dicionário de Gírias da
Serra (2015) que preparamos para o evento. Esse processo nos fez perceber que há
pessoas interessadas em conhecer nossa forma de falar. Pensamos que, talvez, isso
possa ajudar a minorar o preconceito contra gírias e quem as fala.
Quando vimos a chamada para artigos desta publicação, achamos que poderíamos propor essa discussão também neste espaço. Assim, fizemos uma roda de conversa sobre o processo de construção do nosso Dicionário e as questões que perpassam
esse processo: linguagem, palavra, relações de poder, classismo, preconceito etc.
Gravamos a conversa, sistematizada depois pela orientadora. Este artigo é resultado
daquela discussão e expressa as opiniões dos jovens moradores da Serra que formam
o Coletivo Vila Fátima do ProJovem.
Ao final do texto, apresentamos alguns verbetes selecionados de nosso Dicionário de Gírias da Serra. O Dicionário foi construído por Cleiton, Ashley, Christopher,
Lucas, Luiz, Warley, Vitor, Ítalo, Mariane, Paulo, Maria Vitória, Ana Paula e Willian.

2 A palavra-arma
A palavra é um instrumento através do qual o sujeito torna comum suas ideias,
pensamentos, opiniões, sentimentos etc. É o meio pelo qual um indivíduo se comunica com o(s) outro(s) de seu grupo. A palavra estabelece relação entre os sujeitos
que compartilham uma mesma língua.
O rapper Sabotage diz que a palavra é sua arma. Pensamos que a palavra pode
ser, de fato, um tipo de arma. A arma que reforça violências, mas também a arma
que defende de opressões. Em uma sociedade como a brasileira, em que o racismo é
fundante, expressões como “inveja branca”, em que ‘branca’ é associado a bem, são
exemplos da palavra-arma que evoca a violência. Mas é possível que a palavra seja a
nossa arma de contestação de valores opressores e, ainda, na medida em que estabelece relações e conexões entre pessoas, pode mobilizar mais e mais sujeitos a se
levantar contra as violências que nos acometem.

3 “A gíria é tipo um wi-fi aberto”44
A linguagem formal, das palavras que estão nos dicionários “oficiais”, é uma
linguagem estranha, pela qual a gente precisa explicar muito cada coisa. Seu entendimento não é fácil. Na linguagem formal as palavras têm o mesmo significado em
44
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Fala de um dos jovens do coletivo durante a conversa que originou este artigo.
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todos os lugares e tempos. Elas não se adaptam às pessoas ou às situações. A linguagem formal é muito rígida e burocrática.
Gíria é palavra que pode ter tantos significados quanto as pessoas que as falam, mas dentro de um grupo representa uma mesma ideia, um conceito comum. A
expressão “é o bicho”, por exemplo, apresenta seis diferentes definições em nosso
Dicionário – “1.Ser o cara. 2.Ser conhecido. 3.É massa. 4.Um cara muito foda. 5.Algo
bom. 6.Coisa muito loca.” – mas todas acordam no sentido de descrever uma característica positiva. Porém, como indicado, o sentido comum é circunscrito ao grupo
em que a gíria é falada. Isso confere certa mobilidade à gíria, no sentido de que uma
mesma palavra pode ter significados diversos de acordo com o território. A gíria é
adaptável, é fluida. A gíria estabelece relação orgânica com seu entorno e com seu
falante.
Assim como se adapta ao espaço, a gíria também se adéqua no tempo. É uma
forma de linguagem mais sensível às relações. A gíria inadequada cai em desuso e é
substituída por outra, que dê conta de novas ações e novas formas de as pessoas se
relacionarem. Antigamente, relações afetivas eram descritas por “cortejo”, “flerte”,
“paquera”, e descreviam um processo que, por vezes, se prolongava. Hoje em dia, “já
é ou já era” – “1.Perguntando se quer namorar. 2.Pedindo em namoro. 3.Pedir para
ficar com outra pessoa. 4.Pedir para namorar.” – é mais preciso para dizer da urgência e do imediatismo das relações da contemporaneidade.
Normalmente, a gíria é falada em favelas e periferias e torna a comunicação
entre as pessoas mais fácil: é só falar uma coisa que o outro já entende.
A linguagem formal e a gíria representam duas formas diferentes da língua.
Porém, o reconhecimento de apenas uma delas e a ideia de que uma é certa e a outra é errada são muito presentes no mundo do trabalho e da escola. Esse tratamento
diferente dado às formas da língua é sustentado pelo preconceito de uma sociedade
classista: o preconceito contra favelados se manifesta no preconceito contra gírias.
Takahashi (2014) discute em sua dissertação sobre o rap na construção de uma
identidade periférica. Sustentado pela reflexão de Guasco (2000 apud TAKAHASHI,
2014), aquele autor fala de uma nação periférica costurada pelo estilo musical. Em
nossa discussão, pensamos que, apesar de cada espaço ter suas particularidades, pode-se fazer um paralelo entre a análise da Takahashi sobre o rap – que transborda o
território físico – e a linguagem e as leis das periferias. É um preceito quase que universal das periferias o dever chegar na humildade, assim como mano tem um sentido
comum de proximidade ou X9 representa uma traição em todas as quebradas.
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A aproximação da palavra com a lei vale também para a variante formal: o que
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Constituição e na Gramática.

20/07/16 13:35

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

Se voltamos à pergunta que orienta nossa reflexão – quem inventa a língua?
–, podemos fazer uma clara distinção entre a linguagem formal e a gíria. A linguagem
formal evidencia relações de poder fortemente estabelecidas e uma hierarquia marcada e rígida. Já a gíria é essencialmente democrática; qualquer um pode inventá-la
e ela deve obter aceitação de um grande número de pessoas (outros falantes) para
“pegar”. Assim, a gíria é como um sinal de wi-fi aberto: quem quiser, pode acessar.

4 “Uma língua é um mapa de nossas falhas”45
Analisando o processo de formação da língua inglesa falada atualmente nos
Estados Unidos, Bel Hooks (2008) afirma que
O inglês padrão não é a fala do exílio. É a língua da conquista e da dominação; nos
Estados Unidos é a máscara que esconde a perda de tantas línguas, todos aqueles sons da diversidade, comunidades nativas que nós nunca ouviremos, a fala do
Gullah, Yiddish, e tantas outras línguas esquecidas.
(...) eu sei que não é a língua inglesa que me fere, mas o que os opressores fazem
com ela, como eles a moldam para se tornar um território que limita e define, como
eles fazem dela uma arma que pode envergonhar, humilhar, colonizar (p. 858).

Assim como na história analisada por Hooks, pensamos que a formação da língua portuguesa no Brasil se dá através de um processo bastante violento, apoiado
na dominação e na opressão. Os negros e indígenas violentados pela escravidão eram
novamente violentados ao terem suas línguas negadas. Negar a língua é negar a fala
do outro, sua memória e sua história. Negar a língua é negar o sujeito.
A partir desse processo violento de dominação, funda-se uma língua que traduz as opressões da vida social na sua forma e nas suas expressões. O português é,
entre outras violências, uma língua machista: o neutro da língua é masculino – fala-se em “funcionários” de determinada empresa, ainda que a empresa tenha apenas
mulheres em seus quadros –; o plural privilegia a presença masculina – se falamos em
20 mulheres e um único homem, referimo-nos a “eles” –; expressões como “mulher de
respeito” – como se não fossem todas as mulheres dignas de respeito – ou “coisa de
mulherzinha” – assuntos tidos como sendo “de mulher” são colocados no diminutivo,
assuntos de menor importância – são exemplos dessa afirmação.
O português é também uma língua racista. Expressões como “a coisa tá preta” relacionando o preto com algo ruim, ou “dia de branco” referindo-se a um dia de
trabalho, que afirma que apenas brancos trabalham e negros são vagabundos, são alguns entre muitos exemplos que temos.
O classismo presente na nossa língua pode ser exemplificado, entre outras
questões, pela contrariedade às gírias. Buscamos, com a elaboração do Dicionário e
a divulgação nos espaços que nos são abertos, promover o debate sobre as gírias e
um novo jeito de olhar para esta questão. Mas o alcance de uma publicação independente é muito inferior ao alcance de uma publicação tradicional, realizada através do
45

75

Adrienne Rich apud HOOKS, 2008.

livro artigos.indd 75

20/07/16 13:35

Seção 2 • A juventude pensa a favela

mercado editorial e chancelada pelo Ministério da Educação (MEC), como é o caso do
Dicionário Caldas Aulete que, em sua versão digital, define gíria como sendo, entre
outros significados, um “linguajar chulo”.
Se, como defende Adrienne Rich, a língua é um mapa das falhas de determinada sociedade, acreditamos que a gíria pode ser orientadora de um novo caminho,
mais plural, menos violento e mais democrático.

5 A gíria como guia
O que se pretende ao colocar essa questão não é a exclusividade do domínio
dos sentidos da gíria, mas a descolonização da linguagem, apontando e combatendo
o olhar preconceituoso que se lança sobre a gíria e seus falantes. A ideia não é a de
uma fala exclusiva, mas do respeito e reconhecimento de uma fala alternativa à estranheza da linguagem formal.
Reivindicar a língua falada (nas gírias) e ocupar a língua escrita (com a construção de um dicionário de gírias e, agora, com este artigo) é resistir ao silenciamento e dividir o lugar de poder daqueles que detêm o conhecimento da língua, das
palavras e seus sentidos.
A gíria é território de disputa, é língua tomada. A gíria é o além (BHABHA,
1998) produzido no híbrido da língua da opressão com a fala do oprimido. Assim,
gíria é mais que resposta e resistência, é criação de novas possibilidades de fala, de
novos entendimentos de mundo. É uma potente produção contra-hegemônica.
Para além desse objetivo maior, a construção do Dicionário nos trouxe outros
ganhos:
• conhecer outros sentidos para determinada expressão. Confrontar o “meu”
sentido com outros sentidos a partir da possibilidade de estarem todos certos. É bom saber que não há só uma resposta certa;
• rever o próprio conceito da gíria. Algumas pessoas no coletivo não gostavam
de falar gíria, pois achavam “coisa de bandido”, e agora pensam diferente;
• possibilidade de aproximações e intercâmbios com outras favelas e outros
falantes de gíria, de maneira geral.

76

livro artigos.indd 76

20/07/16 13:35

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

6 Alguns verbetes selecionados

ai, credo.Exp.1.Coisa feia. 2.Coisa sinistra. 3.A pessoa deu um vacilo, aí a outra fala
“ai, credo!”. 4.Expressão muito usada no Coletivo Vila Fátima do ProJovem. 5.Pessoa
manoteira.
ai, que barro!.Exp.1.Ai, que legal! 2.Que ótimo.
aqüendar.Gír.1.Esconder.
arrasuda.Gír.1.Pessoa poderosa. 2.Mulher maravilhosa.
arregou.Gír.1.Pessoa que foi para a briga e pediu arrego. 2.Pessoa que não tem atitude.
3.Pessoa que diz que vai fazer e na hora dá pra trás.
arrumáprá lá.Exp.1.Deixa pra lá. 2.Pode esquecer. 3.Deixa baixo. 4.Sinônimo de fôdas.
baba-ovo.Exp.1.Pessoa que puxa o saco do outro. 2.Pessoa que baba o ovo do outro.
barradíssimo.Gír.1.Quando se é deixado no vácuo. 2.Quando se é cortado no meio de uma
ação. 3.Quando uma pessoa é impedida de fazer algo.
b.o.Gír. Ver deu merda; chiô e deu ruim. 1.Boletim de ocorrência. 2.Quando a polícia
aparece.
boladão.Gír.1.Pessoa que fica nervosa por causa de algum fato. 2.Pessoa que fica brava por
algum motivo.
bolero.Gír.1.Ser que se identifica com a cultura no futebol. 2.Pessoa que gosta de futebol.
3.Quem gosta de jogar bola.
boto fé.Exp.1.Dou moral. 2.Eu gostei, adorei. 3.Concordo com o que você está falando.
4.Sinônimo de podecrê.
breguete.Gír.1.Baseado. 2.Cigarro de maconha. 3.Beck.
broca.Gír.Ver larica. 1.Quando a pessoa está com fome. 2.Pessoa esfomeada.
brocar.Gír.1.Mais do que lacrar. 2.Lacrar pesado. 3.Arrasar. 4.Brilhar.
brother.Gír.1.Meu irmão. 2.Carrega um sentimento de família. 3.Mano. 4.Parça.
brow.Gír. Ver mano e parça. 1.Amigão. 2.Pessoa mais chegada. 3.Parceiro. 4.Amigo.
cabuloso.Gír.1.Pessoa que é muito foda. 2.Pessoa que é fodão. 3.Pessoa foda.
cara.Gír.1.Rosto. 2.Homem. 3.Mulher. 4.Feição. 5.Face.
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carregado de energia. Exp.1.100% boas ideias. 2.Só coisa boa.
‘cê é louco, tio?.Exp.1.Respeita a minha história. 2.Gíria de idosos. 3.Respeita os mais velhos.
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chaina.Gír. 1.Uma coisa ruim. 2.Uma palavra que pode ter vários sentidos, bons e ruins, o
entendimento depende do contexto da frase e da entonação da pessoa que fala. 3.Paia.
4.Chato. Var.: xaina.
chega mais. Exp.1.Chegar mais perto. 2.Aproxime-se. 3.Chamando alguém. 4.Chega de
bagunçaria.
chique.Gír. 1.Pessoa elegante. 2.Pessoa que tem roupas de boa qualidade. 3.Bonito, legal.
chiô.Gír. Ver b.o.; deu merda e deu ruim. 1.Quando a televisão está sem sinal. 2.Quando dá
alguma coisa ruim. 3.Coisa boa: quando tem alguém pra pegar; quando tem um corre pra
fazer.
chorar largado.Exp.1.Rir muito. 2.Gargalhar. 3.Dar muita risada.
cole zin.Exp.1.Como você está? 2.É um cumprimento. 3.E aí mano. 4.O que está acontecendo?. Var.: cole zé.
colé!.Gír. 1.Cumprimentar os amigos. 2.Cumprimento. 3.Quando está cumprimentando seus
parça. 4.Cumprimentando os colegas na rua, na escola e nos lugares.
crackudo.Gír.1.Usador de drogas (crack). 2.Pessoa besta, idiota. 3.Pessoa que fuma muito
crack. 4.Quem fica vendendo drogas na porta, na esquina e no alto.
creme.Gír.1.Pessoa que não é envolvida com o crime.
crush.Gír.1.Pessoa que você quer pegar. 2.Pessoa que você está a fim.
dá nada pra mim.Exp. Ver nem ligo. 1.Aprontar e falar que não dá nada pra mim. 2.Uma
coisa que não faz nada comigo. 3.É quando eu bater em alguém e ele falar que vai contar
para mãe ou pai, eu falo “dá nada pra mim”. 4.Aprontar e sair ileso.
dar a letra.Exp.1.Falar a real. 2.Falar a verdade. 3.Dar uma dica. 4.Contar o que que pega.
dar uma rata.Exp.1.Ratear. 2.Vacilar. 3.Dar uma manota. Ex. Putz! Dei a maior rata com o
chefe.
dar um peão.Exp.1.Gíria de São Paulo que significa dar um rolê. 2.Dar uma volta. 3.Sair
para dar um passeio.
das antiga.Exp.1.Algum objeto ou comportamento antigo. 2.Uma coisa velha. 3.Jeito de
falar das pessoas mais velhas. 4.Algo com mais de dez anos.
deboassa.Exp.1.Tranquilo. 2.Estar bem. 3.Está bom. 4.Apelido da Nívia, orientadora social
do Coletivo Arthur de Sá do ProJovem.
de lá.Exp.1.Coisa boa. 2.Você sabe.
de rocha.Exp.1.Rochoso, rocha. 2.Coisas verdadeiras. 3.É que ele tá na rocha e fala “de rocha”. 4.Sinônimo de já é, no sentido de concordar com algo.
deixa baixo.Exp.1.Quando a pessoa esquece uma frase. 2.Esquecer. 3.Quando uma pessoa
fala outra coisa interessante aí a outra diz “deixa baixo”. 4.Falar baixo. 5.Esquecer o que
foi dito.
deu merda.Exp. Ver b.o., chiô e deu ruim. 1.Quando a polícia chega na Serra. 2.Quando
tudo fica ruim. 3.Quando algo deu errado.
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deu ruim.Exp. Ver b.o., chiô, deu merda. 1.Quando a polícia aparece. 2.Quando tudo fica
ruim. 3.Quando algo dá errado.
e o quico?.Exp. Ver ninguém te perguntou. 1.Tá no Chaves (programa de TV). 2.O que eu
tenho a ver com isso? 3.Sinônimo de ninguém te perguntou.
é, uai!.Exp.1.Qualquer coisa que faça sentido. 2.Concordância. 3.Concordo com o que você
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está falando. 4.Sinônimo de boto fé.
elza.Gír.1.Roubo. 2.Roubar alguém. 3.Furto.
emotinon.Gír.1.Álbum incompreendido.
endomariar.Gír. 1.Virar dona Maria.
erótico.Gír.1.Ator pornô. 2.Pessoa safada. 3.Pornografia. 4.Filme pornô. 5.Pessoa que fala
muita putaria.
esculacho.Gír.1.Xingar. 2.Fazer a outra pessoa passar vergonha. 3.Pessoa que esculacha a
outra. 4.Quando a pessoa passa vergonha ou xingamento. 5.Xingo.
esparro.Gír.1.Pessoa que fala demais. 2.Pessoa que grita. 3.Falar na alta. 4.Falar demais.
fazer a egípcia.Exp.1.Ignorar alguém. 2.Ignorar alguma coisa. 3.Fingir que não viu ou
que não entendeu. 4.Dar um migué.
fazer a patrícia.Exp. 1.Agir tipo uma patricinha. 2.Ser metida. 3.Achar que é melhor do
que as outras pessoas. 4.Não ser humilde.
ferrugem.Gír.1.Pessoa que come tudo o que vê pela frente. 2.Sinônimo de broca. 3.Sinônimo de larikento.
fessôra.Gír.1.Diminutivo de professora. 2.Mostrar respeito pela pessoa.
fica neném.Exp.1.Ficar tranquilo. 2.Ficar calmo. 3.Ficar suave. 4.Ficar de boa.
firmeza.Gír.1.Força. 2.Um tipo de cumprimento: e aí, firmeza?. 3.Você está bem?. 4.Quando
a pessoa concorda com o que a outra está falando, daí fala: firmeza.
foda-se.Exp.1.É uma palavra inadequada. 2.Tirada ou palavrão. 3.É um palavrão. 4.É uma
resposta sem respeito. 5.Nem ligo. Var.:fôdas.
formou.Gír.1.Time formado. 2.Tá formando. 3.Serve para assar as coisas. 4. Quando forma o
time de futebol, as pessoas gritam “formou!”. 5.Resolvido.
fraguei.Gír.1.Entendi. 2.Captei. 3.Me liguei. 4.Saquei.
guela.Gír.1.Pessoa que é viciada em alguma coisa.
humildade.Gír.1.Colocar prego no chinelo. 2.Pessoa que tem bondade no coração. 3.Pessoa
que não quer ser melhor que as outras. 4.Pessoa que não é desumilde.
já acabou, Jéssica?.Exp.1.Quando a pessoa está falando demais. 2.Quando a pessoa está
muito brava ou muito nervosa.
já é.Exp.1.Concordar com um passeio ou um encontro. 2.Pedindo em casamento. 3.Sinônimo de já é ou já era. 4.Sinônimo de rocha.
já é ou já era?.Exp.1.Perguntando se quer namorar. 2.Pedindo em namoro. 3.Pedir para ficar com outra pessoa. 4.Pedir para namorar.
jaculino.Gír.1.Cabelo puro estilo. 2.É um cabelo que é daora.
jogada na vala.Exp.1.Quando a pessoa está sem acreditar em alguma coisa que aconteceu. 2.De cara com alguma coisa. 3.Surpresa.
kibar.Gír. 1.Copiar alguma coisa de outra pessoa. 2.Sinônimo de plágio.
lacrar.Gír.1.Arrasar. 2.Ato ou efeito de mitar. 3.O que é demais. 4.Quando alguém faz uma
coisa ótima.
larika.Gír. Ver broca. 1.Pessoa esfomeada. 2.Quando tá na fome ou precisando de maconha.
3.Quando a pessoa está com fome. 4.Com fome ou querendo fumar maconha.
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laura.Gír.1.Fome, muita fome. 2.Uma variação de larica. 3.Quando a pessoa está larikenta.
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lero-lero é mato.Exp.1.Fala demais. 2.Mentiroso. 3.Quem fica bobeando. 4.Pessoa
mentirosa.
leite em pó.Exp.1.Cocaína. 2.Droga. 3.Quando o pé fica branco. 4.Canela preta de sujeira.
5.Antônimo de pé de toddy.
lombrar.Gír.1.Apavorar. 2.Zoar. 3.Espalhar. 4.Pessoa que fala demais. 5.Pessoa que faz algo
que ninguém sabe. 6.Algo deu ruim. 7.Pessoa que faz burrice.
lombrou.Gír.1.Quando a polícia chega na favela. 2.Quando a polícia pega. 3.É quando os
policiais chegam. 4.Algo deu errado.
malô.Gír.1.Teve a manha. 2.Algo bom. 3.Algo que é raro e a pessoa conquista. 4.Acertou na
coisa que fez. 5.Coisa boa.
mano.Gír. Ver brow, parça. 1.Amigão. 2.Pessoa mais chegada. 3.Parceiro. 4.Amigo.
massa.Gír.1.Muito doido. 2.Uma coisa legal. 3.Ok, combinado. 4.Uma coisa boa.
me erra.Exp. 1.Esquece que eu existo. 2.Me deixa. 3.Não me incomoda. 4.Me deixa em paz.
mede suas palavras, parça.Exp.1.Para a pessoa falar menos. 2.Saber falar suas palavras
sem magoar ou sem desrespeitar o outro. 3.Quando uma pessoa ofende seus parça. 4.Pensar no que vai dizer.
miga, sua lôca.Exp. 1.Abreviação de amiga. 2.Maneira carinhosa de se referir às amigas.
3.Jeito de brincar com a amiga.
mil grau.Exp.1.Muito quente. 2.1000ºC. 3.Estou bem. 4.Uma escada com mais de mil degraus. 5.Coisa doida. 6.O bagulho tá doido. 7.Boca de pedra.
mil tretas.Exp. 1.Alguma coisa perigosa. 2.Muitos problemas. 3.Pessoa que tem mil palavras na cabeça. 4.Problema.
mileduca.Exp.1.Há muito tempo. 2.Há muitos anos. Ex. Eu não vou lá tem mileduca! Var.:
milemile.
morô?.Gír.1.Entendeu?. 2.Sacou?. 3.Se ligou?
muleke.Gír.1.Pessoa que tem atitude de criança. 2.Pessoa velha que tem atitude de
moleque.
na moral.Exp.1.Pedir um favor, por exemplo: “faz isso pra mim, na moral?”. 2.Programa sem
graça da Rede Globo. 3.Uma forma de concordar.
nem ligo.Exp. Ver dá nada pra mim. 1.Não vou ligar para essapessoa. 2.É quando uma pessoa fala alguma coisa e o outro fala “nem ligo”. 3.Sinônimo de dá nada pra mim.
neurótico.Gír.1.Nervoso. 2.Coisa bolada. 3.Pessoa doida, esquisita.
ninguém te perguntou.Exp. Ver e o quico? 1.Quando ninguém te perguntou nada. 2.Uma
má resposta dada. 3.Tirada. 4.É quando uma pessoa fala uma coisa sem ser perguntada. 5.
Sinônimo de e o quico?
nó, zé!.Exp.1.Quando um amigo te conta algo, que pode ser bom ou ruim e daí você responde “nó, zé!”. 2.Quando acontece uma coisa paia e você fala pro seu amigo. 3.Uma resposta
de surpresa boa ou ruim.
nós que pá.Exp.1.Nós que pode. 2.É nós que é. 3.Nós que voa. 4.A gente é foda.
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novinha.Gír.1.Menina nova. 2.Meninas que têm idade nova. 3.Mulher gostosa.
ó a brava dele.Exp.1.É uma pessoa que fala alguma coisa engraçada. 2.Quando a pessoa
fala muita besteira. 3.Dar manota. 4.Quem fica dando brava e manota.
oshomi.Exp.1.Quando a polícia chega. 2.Policiais.
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ostentação.Gír.1.Muita comida e muito chocolate. 2.Pessoa que usa tudo de marca. 3.Pessoas que têm dinheiro para comprar o que querem. 4.Pessoa que fica se mostrando.
paia.Gír.1.Coisa chata. 2.Coisa ruim. 3.Coisa sem graça. 4.Alguma coisa ruim. 5.Não é legal.
pangaré.Gír.1.Retardado. 2.Pessoa boba que se oprime fácil. 3.Pessoa burra. 4.Animal da
roça. 5.Pessoa da roça. 6.Sinônimo de pangua.
pangua.Gír.1.Ser lerdo, bobão. 2.Apanhar de todo mundo. 3.Pessoa retardada. 4.Pessoa
idiota, retardada e otária. 5.Pessoa tonta, sem noção. 6.Pessoa burra.
pai.Gír.1.Considerado. 2.Braço. 3.Parça. 4.Camarada. 5.Chegado. 6.Mano. 7.Sinônimo de
amigo.
paizão.Gír.1.Pai muito querido pelos filhos. 2.Pessoa que é foda. 3.Chefe. 4.Melhor pai do
mundo. 5.Aumentativo de pai.
pakas.Gír.1.Muito. 2.Bastante. 3.À beça.
pão-duro.Exp. Ver mão-de-vaca. 1.Pessoa que não gosta de gastar. 2.Pessoa mão-de-vaca.
passa a visão.Exp.1.Ficar de olheiro. 2.É pra ficar de olho nos cana. 3.Falar algo para outra pessoa.
pé de pano.Exp.1.Pessoa que fica com pessoa comprometida. 2.Pessoa que é fura-olho.
pé de toddy.Exp.1.Pessoa do pé preto. 2.Pé sujo. 3.Pessoa que tem o pé sujo.
peão.Gír.1.Brinquedo antigo. 2.Pedreiro. 3.Peça de xadrez, brinquedo. 4.Brinquedo.
pega eu, sô.Exp.1.Quando uma pessoa chama a outra para a briga. 2.Chamar pra briga.
3.Chamando pra brigar.
peita.Gír.1.Um tipo de roupa. 2.Camiseta ou camisa.
pela ordem.Exp.1.Almoço de domingo. 2.Alguma coisa boa. Var.: dos pêla.
piorneh?.Exp.1.Também acho. 2.É verdade. 3.Eu concordo com você. 4.É mesmo.
piou.Gír.1.Conversa fiada. 2.Apareceu. 3.Saiu. 4.Lero-lero. 5.Falou.
pisante.Gír.1.Calçado. 2.O que se usa no pé, pode ser tênis ou chinelo.
pode crer.Gír.1.Concordo com você. 2.Sim, tudo bem.
pode pá.Exp.1.Quem sabe?. 2.Pode ser. 3.Talvez. Var.: se pá.
que que pega?.Exp.1.O que está acontecendo?
quebrada.Gír.1.Você está no meu espaço. 2.É o Serrão onde eu moro. 3.Favela.
quebrando um.Exp.1.Fumando um chá. 2.Fumando um baseado. 3.Fumando um beck.
4.Fumar maconha.
quês cara.Exp.1.Significa “aqueles caras” e é usado para disfarçar uma coisa que a pessoa
quer falar, mas não tem coragem. Ex.: você é muito chato! Quês cara que fala na cara.
rala peitoral.Exp.1.Ralar o peitoral no ralador. 2.Quem rala opeito na parede. 3.Ralar o
peito no asfalto. 4.Sair de determinado lugar. Var.: rala peito.
recalque.Gír.1.Pessoa que tem inveja de você. 2.Pessoa que não tem nada e tem inveja de
você.
respeita a minha história, tio.Exp.1.Ter respeito por uma pessoa conhecida. 2.Me respeita, mané! 3.Respeita o que eu vou fazer.
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rolê.Gír.1.Qualquer atividade que gere algo de bom, produtivo e pensamentos bons. 2.Não
só sair de bobeira, mas um role rolê. 3.Dar uma volta com amigos e trocar uma ideia. 4.Tirar um lazer com os aliados.
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sai andando.Exp. Ver sai voado. 1.É pra pessoa sair andando. 2.Sair de um determinado
lugar. 3.Meia volta. 4.Sinônimo de sai voado.
sai do meu pé.Exp.1.Nome de uma música. 2.É quando você termina com o(a) namorado(a) e ele(a) não aceita.
sai voado.Exp. Ver sai andando. 1.Sair de perto. 2.É sair voando. 3.Sair de determinado lugar bem rápido. 4.Quem sai voando. 5.Sinônimo de sai andando.
sangue bom.Exp.1.Pessoa que é gente boa. 2.Pessoa legal. 3.Gente fina. Var.: c.b.
se pá.Exp.1.Se der. 2.Talvez. 3.Se for possível. Var.: pode pá.
segura o reggae.Exp.1.Manter a regra nos lugares. 2.Se manter firme em algo. 3.Segurar
a música.
sem brava.Exp.1.É quando a pessoa fala “sem brava”, daí pode dar a brava que ninguém
vai zoar. 2.Viajar em algo, dar um vacilo. 3.Quem fica com as manota. 4.Não fala besteira.
semgutcharro.Exp.1.Sem palhaçada. 2.Sem gracinha. 3.Sem brincadeira.
só força.Exp.1.Expressão dita em agradecimento ou quando se concorda com alguém.
2.Quando a situação tá tranquila e favorável.
sou dessas.Exp.1.Mulher empoderada.
SQN.Exp.1.Abreviação de só que não. 2.Quando alguém fala uma coisa e o outro não concorda, fala com ironia “só que não”.
suave.Gír.1.Quando a pessoa vai embora. 2.Quando os cana já vai embora. 3.Quando os
homi vai embora.
suave na nave.Exp.1.Tranquilo. 2.Tô de boa. 3.Suave 100%. 4.Um extraterrestre na nave
espacial. 5.Sinônimo de fica neném.
tá demais.Exp.1.Quando uma pessoa está muito agitada. 2.Pessoa com fogo.
tá rolando.Exp.1.O que se grita para vender drogas. 2. Pessoa que rola. 3.Algo acontecendo. 4.Quando está acontecendo alguma coisa.
tá tirando.Exp.1.É quando o cara fala uma coisa que você não gosta.
talarica.Gír.1.Pessoa que conversa fiado. 2.Pessoa que fala, mas não faz. 3.Pessoa xavequeira. 4.Pessoa sem ter o que fazer. 5.Pessoa que só fala, não age. 6.Pessoa que “tá na
larika”, pessoa que come muito.
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tchóves.Gír.1.Cobrar vacilo. 2.Vacilo. 3.Brincadeira que quem não cruza o dedo, leva tchóves. 4.Soco ou chute bem forte.
tirada.Gír.1.Pessoa que tira os outros. 2.Pessoa que fica se achando melhor do que você.
3.É uma pessoa mau humorada. 4.Má resposta.
triou.Gír.1.Saiu. 2.Sumiu. 3.Correu.
truta.Gír.1.Amigo. 2.Irmão. 3.Mano. 4.Parceiro. 5.Brother. 6.Parça. 7.Braço.
tudo dois.Exp.1.Paz e amor. 2.Paz e amor na quebrada. 3.É um cumprimento. 4.É uma
pessoa 22 (doida). 5.Tudo tranquilo.
uó.Gír.1.Situação chata. 2.Falta de senso. 3.Pessoa sem noção. 4.Coisa ruim que
aconteceu.
vai vendo.Exp.1.Zoiudo. 2.Observe. 3.Uma música que toca na rádio. 4.Quando o cantor canta “Essa aqui é pra você que acha que eu tava aqui sofrendo, ui!, vai vendo, vai
vendo.”
vazar a artpop.Exp.1.Vazar informações sigilosas. 2.Fofoca.
véi.Gír.1.Pessoa velha. 2.Jeito de chamar alguém. 3.Pessoa muito amiga. 4.Jeito de se dirigir a alguém.
vidaloka.Exp.1.Vida problemática. 2.Pessoa do crime. 3.É quando uma pessoa entra muito
cedo na vida loka. 4.Pessoa envolvida no crime.
victoriana.Gír.1.Pessoa diva, linda e sensual. 2.Pessoa arrasuda. 3.Mulher que lacra.
X9.Gír.1.Pessoa que fala tudo o que o outro fez de errado. 2.Pessoa que fala demais. 3.Pessoa fofoqueira. 4.Pessoa que dedura a outra. 5.Pessoa muito linguaruda, que a língua não
cabe na boca.
zé.Gír.1.Uma pessoa que chama Zé. 2.Substituição para o nome de um amigo, ou um cumprimento. 3.Você. 4.Nome de uma pessoa.
zé mané.Exp.1.Idiota. 2.É a pessoa que chama Zé e é um mané. 3.Lerdo. 4.Muita idiotice.
zika.Gír.1.Pessoa com azar. 2.Chamando coisa ruim. 3.Jogando pensamento ruim.
zoera.Gír.1.Pessoa que zoa demais. 2.Pessoa que é muito zoeira.
171.Gír.1.Mentiroso, vagabundo, salafrário, safado. 2.Polícia fazendo tropa de elite. 3.Ladrão. 4.Mentiroso, safado, agalobador, salafrário.
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O ato de mapear o subjetivo

46

Laila Vieira de Oliveira 47

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a vivência de uma oficina no Programa

Projovem Adolescente em Belo Horizonte, enfatizando a forma como cada adolescente percebe e
se relaciona com seu local de moradia. Abordaremos o fato de que a política habitacional, muitas
vezes associada a um modelo de “cidade mercadoria”, não se coaduna subjetivamente com moradores do espaço urbano, sendo que os laços sociais construídos com a cidade são imprescindíveis
para a sua reinvenção cotidiana.
Palavras-chave:

mapa; território; ocupação; subjetividade.

Este artigo pretende refletir sobre a urbanização e a forma como adolescentes ligados a um programa de
política pública se veem nos espaços da cidade.
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Mestranda no programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Arte-educadora do Programa Projovem
Adolescente entre 2012 e 2015. Educadora Cultural da OSCIP de Peito Aberto nas Unidades Socioeducativas
de Belo Horizonte e Região Metropolitana, em 2013 e 2014.
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Algum tempo depois da experiência e aprendizado com a Oficina de Mapeamento Subjetivo48, vem à tona um debate que, se não nos leva ainda a respostas,
nosconduz a mais questionamentos e possibilidades de novos atravessamentos e novas metodologias. Comecemos por imaginar como os adolescentes, a partir dos desenhos dos mapas de seus territórios (favela, bairro, comunidade, quebrada etc. – aqui
não trataremos de como cada um se refere ao seu lugar de moradia e nem faremos juízo de valor acerca deles) na oficina de Mapeamento Subjetivo, propuseram uma leitura íntima, que implicava perceber uma realidade por trás de cada desenho.
Desse modo, a conversa e a clareza entre os arte-educadores do Projovem
Adolescente49 demonstraram que, a partir de cada mapa, era possível relatar várias dimensões da realidade daqueles adolescentes, por exemplo: fotografias digitais,
imagens locais, cartões postais, o hip hop (rap, poesia) etc. Assim, propusemos uma
ação que integrasse cada uma das perspectivas no sentido de estabelecer uma conexão e houvesse uma produção que circule em todos os coletivos em que essa realidade for descoberta.
Há que se perguntar qual a melhor metodologia para fazer a amarração das
ideias que cada uma das oficinas pôde complementar no que tange à reflexão sobre
o território. Qual a melhor maneira de articular essas ideias? A melhor resposta seria
uma proposição de ideias e a espera de como isso vai se construindo junto aos adolescentes. Uma das características que nos une é a discussão que permeia também a
cidade e os seus conflitos. Como retratar o seu espaço? Como você se vê dentro do
lugar onde você mora e como se relaciona com ele? Outras reflexões vão no sentido
de abrir canais de diálogo sobre como são recebidos, como se mostram e quais as
divergências que surgem nos olhares destes que recebem os adolescentes nos mais
variados espaços da cidade50. Uma das primeiras ideias que o coletivo de educadores
propôs foi um Cine Itinerante, uma proposta de haver mostras de filmes itinerantes nos
coletivos, de forma a instigar debates e fortalecer as relações entre os coletivos, estabelecendo interfaces entre as oficinas e criando canais de discussão entre os mesmos.
A Oficina Mapeamento Subjetivo, uma das que compunha, de 2012 a 2015,
o coletivo de arte-educadores do Programa Projovem Adolescente de Belo Horizonte, na Política de Assistência Social, passou por cinco coletivos de adolescentes em
2013, mais precisamente dos meses de abril a dezembro. Nos demais coletivos, a atuação se deu em 2014 e 2015. Os coletivos são: Vila Santa Rita, Vila Apolônia, Coqueiral, Confisco, Zilah Spósito, Vila Maria, Morro das Pedras, Vila Antena, Vila Fátima,
Lagoa, Pedreira Prado Lopes e Biquinhas. Em cada um deles a experiência se deu de
maneira diferente, com percalços, mas também com construções de materiais e debates muito interessantes, os quais, em sua maioria, trouxeram à arte-educadora, aos
educadores de referência, à equipe técnica dos CRAS de referência e, claro, a todos

86

48
Oficina mediada pela arte-educadora Laila, que pensava no debate, na vivência e na reflexão acerca do território pelos adolescentes.
49

Programa do Ministério do Desenvolvimento Social para adolescentes de 14 a 17 anos atendidos pelo Bolsa Família.
Este trabalho se desenvolveu especificamente na área de arte e cultura.
50

Muitos adolescentes, no decorrer das oficinas, davam suas descrições de como eram recebidos em espaços culturais
da cidade com muito preconceito.
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os arte-educadores do Programa reflexões sobre seus trabalhos realizados nos CRAS51
em vários momentos da construção do mapa subjetivo.
O que é o mapa subjetivo? Em que ele contribui para cada um dos segmentos do Programa? Essas perguntas são respondidas aos poucos e com cuidado, com
cada um dos trabalhadores e do processo de trabalho. A ideia primeira era discutir
qual relação os adolescentes mantinham com o espaço. Para tal, foi necessário circular realmente por ele, o que foi feito em alguns coletivos: fazer alguns caminhos
que fossem espaços de lazer dos adolescentes; também poder dizer das limitações,
dos conflitos internos das favelas e aglomerados, dizer das intervenções do Estado
na vida de cada um deles, tanto em relação a projetos de intervenção urbana (como
o Vila Viva52) quanto a presença do Estado na versão da polícia ou de equipamentos
que, se deveriam cumprir o dever do atendimento assistencial, educacional, de saúde, etc., muitas vezes eram mais privativos de alguns direitos, como, por exemplo,
um CRAS manter a porta fechada e uma placa solicitando seu fechamento continuamente, ou outro que mantinha uma campainha que era tocada para que os moradores
pudessem ser atendidos.
O Programa Vila Viva, desde o começo de nossa trajetória no Programa Projovem Adolescente, era uma das políticas, pelo menos na Oficina de Mapeamento Subjetivo, mais debatidas. Afinal, a intervenção estrutural que era (e ainda hoje é!) feita
nas periferias de Belo Horizonte, seja através desse Programa, seja por outras vias,
tem colocado em questão que modelo de cidade a gestão defende e que cidade realmente a população deseja viver. Levando-se em consideração que a oficina é somente
um ponto desse complexo debate, queremos compreender também ali como isso se
deu partindo das falas dos adolescentes no cotidiano do projeto. A maioria esmagadora desses adolescentes responde de maneira negativa à intervenção que muda seu
cotidiano. As falas são as seguintes:
... então, a gente é acostumado a vida toda a morar na casa da gente, ouvir nosso
funk, poder sair e chegar quando quer, e agora esse negócio de predinho, a gente
não pode ouvir música como antes, a gente não pode fazer quase nada como era antes. Eu não gosto!53

Pode-se perceber que a intervenção, a retirada das casas, nem sempre é motivadora para os adolescentes e para seus familiares. Em outra fala, como no documentário Uma avenida em meu quintal54, uma moradora caracteriza a contradição entre o
que é fazer uma intervenção e sua motivação:
... olha, por que a Prefeitura construiu uma avenida que liga o bairro Serra ao Santa
Efigênia, passando uma avenida que praticamente não tem nenhuma serventia para
os moradores do Aglomerado da Serra? Se você pegar essa câmera e gravar a aveni51

Centros de Referência em Assistência Social, equipamento que se localiza em 33 territórios de Belo Horizonte e que
está vinculado à política de Assistência Social.

52

O Vila Viva é um programa de urbanização de vilas e favelas. Informações disponíveis em: http://portalpbh.pbh.gov.br/
pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=urbel&lang=pt_BR&pg=5580&tax=8178.
53
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Fala, em uma Oficina de Adolescente, de moradora da Vila Antena.

54

Documentário produzido pelo programa Polos de Cidadania com moradores do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Nesse documentário há diversas falas dos moradores e moradoras colocando suas opiniões favoráveis e contrárias à
política habitacional implantada pela PBH e pelo Governo Federal.
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da, vai ver que quase não passa carro lá! Por que não fazem uma intervenção na Savassinha no meio da favela?55

Os responsáveis pelo documentário fazem o que a moradora propõe. Realmente, através das imagens é possível perceber que a avenida construída serve a um modelo de cidade, liga dois bairros de classe média, passando dentro de um aglomerado
de favelas em Belo Horizonte, retirando moradores de suas casas, levando-os ora para
prédios, ora para fora da cidade. Grande parte dos moradores que saíram de aglomerados de Belo Horizonte por via da implementação do Programa Vila Viva foi morar em
cidades da região metropolitana, tendo maiores gastos com o transporte público, demorando ainda mais tempo para o retorno às suas casas, tendo menos acesso aos benefícios da cidade e sendo cada vez mais alijados do convívio social e cultural da capital.
Gostaríamos de levantar alguns pontos que apresentam contradições entre o discurso oficial do poder público e o discurso de outras vozes sobre a implementação e
consequência do Programa Vila Viva. Primeiro em relação à proposta e objetivos citados acima. A mudança para as moradias verticais apresenta algumas implicações que
merecem uma solução que atenda melhor aos removidos que sobrevivem do comércio existente na favela, já que no conjunto residencial tal atividade não é possível
de se concretizar, ficando o morador sem a renda do seu comércio e sem indenização
do mesmo, recebendo só pela moradia.

Figura 1
Mapa do educador de referência
Marcos Paulo Horacius de Jesus
Fontes: Acervo da autora.
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Em um primeiro momento um
relato importante é a possibilidade de
criar meios de discussão acerca do espaço circulando realmente por ele, indo
em praças, becos, lugares onde se realizavam os bailes funk etc. Esta atitude
de sair do CRAS ou do equipamento de
atendimento do Projovem era vista num
primeiro momento como algo divertido
e que causava certa empatia com a oficina. Noutros momentos, e principalmente onde havia intervenção do Programa Vila Viva, havia certa repulsa, ou
um distanciamento dos adolescentes da
oficina, pois passar por becos e vielas
onde haviam as “ruínas” das casas demolidas pelo Programa causava estra-

Figura 2

Ainda, segundo Gomes (2008) antes de serem encaminhados para os prédios, os moradores passam por uma espécie de triagem, com fins de identificar as famílias que
apresentam condições de assumir os custos da moradia. Os demais recebem indenizações e vão residir em locais periféricos, geralmente na região metropolitana de Belo
Horizonte,muitas vezes, em condições mais precarizadas.56

Fala adaptada de moradora no documentário citado.

56

PIMENTA, Denise Aparecida; JANUÁRIO, Fernanda dos S.; PINTO, Geise Pinheiro; NOGUEIRA, Maria Luísa M.; RIBEIRO, Talles Rodrigo G. Programa Vila Viva: contradições e resistências no processo de urbanização de uma favela em Belo
Horizonte. Disponível em: http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/405.%20programa%20
vila%20viva.pdf. Acesso em: 29 maio 2016.
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nhamento e um sofrimento diante da impotência em relação à intervenção. Os adolescentes apontavam a moradia em suposto prédio como uma perda das “liberdades”
que tinham em suas casas. Passavam a viver numa realidade que não condizia com
suas experiências anteriores, como ouvir músicas, se relacionar com as regras de um
condomínio etc. Todavia, a maior queixa era o motivo de toda aquela intervenção e
também a falta de diálogo entre moradores e poder público para a realização de uma
intervenção que realmente tivesse algo em comum com a vida deles.
Durante as discussões, havia a utilização de músicas como A cidade, do grupo pernambucano Nação Zumbi, e Panis et circenses, dos Mutantes. Em alguns coletivos, somaram-se experiências de trechos de poemas e músicas que remetiam a lugares, espaços, moradia. Após as discussões (lembrando que em 2013 as oficinas foram
realizadas em seis encontros), cada um dos adolescentes era convidado a desenhar
o seu próprio mapa, com os lugares onde circulavam, onde gostavam de estar. Cada
mapa era uma leitura subjetiva, que tratava das relações para além da moradia com o
espaço. Pelos mapas era possível perceber que, mesmo entre os que consideravam o
local onde moravam como de menos valor que as regiões de alto poder aquisitivo da
cidade, os desenhos representavam uma valorização daquilo que era mais íntimo em
cada um dos adolescentes. Alguns davam mais espaço ao campo de futebol:

Figura 2

O mapa de Gustavo Roger pode nos remeter a uma reflexão sobre como a cultura do futebol, tão arraigada na sociedade brasileira, ainda é muito marcada por um
setor de classe que consegue estar inserido nele, principalmente no que se refere à
vivência do adolescente em seu território, e ainda como o campo é um espaço de
convivência e como o mesmo toma parte em seu mapa, ou seja, em sua vida. Um filme como Linha de passe, do cineasta Walter Salles, traça um pouco dessa perspectiva,
sobre o desejo de um jovem tornar-se jogador de futebol e sua origem de classe não
ser uma das possibilidades para que tenha um empresário que o encaminhe na carreira.
Outro fato interessante é
pensar sobre como o campo de
futebol na periferia é um espaço de socialização, de construção
de laços, de possibilidade de lazer e como ele pode agregar valor ao território onde se encontram esses moradores. Além disso,
as políticas públicas de juventude,
hoje em dia, muito têm se pautado pela realização de atividades,
cada vez mais, em espaços fechados dos equipamentos públicos,
cerceando ainda mais o espaço da
rua, o espaço público da vida desses jovens.
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Fontes: Acervo da autora.

Outro adolescente estabelecia uma relação com o shopping próximo à sua moradia, dando-lhe maior espaço em seu mapa:

Figura 3
Mapa do adolescente
Aguinson, CRAS
Vila Santa Rita,
Morro do Papagaio

Aguinson apresenta seu mapa com uma divisão muito precisa: sua experiência
com um shopping nos dá a leitura sobre a forma como ele enxerga os espaços e onde
também quer circular. Aguinson nos dá uma percepção de que, para além de onde
mora, ele expande seu mapa como possibilidade de estar noutros espaços, noutros
ambientes e que é importante que seja respeitado neles. Muitas vezes eles trazem
experiências de desrespeito, discriminação, racismo e violações de vários direitos em
vários espaços da cidade.
Já outros atribuíam aos equipamentos mais valor que sua própria casa. Não
se sabe realmente se era esse o intuito, mas o adolescente desenha os equipamentos em formato de castelo, enquanto sua casa é construída de forma mais simples:

90
Figura 6
A casa do adolescente Leandro
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Figura 5
A escola

Figura 4
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Mapa do adolescente
Leandro, CRAS
Vila Santa Rita,
Morro do Papagaio
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Os mapas feitos pelos adolescentes moradores do Morro do Papagaio, Vila
Santa Rita, tiveram uma intervenção também de uma oficina do Projeto Cidade Continente57. Em seguida ao início das oficinas, um comunicado da coordenação da GPSOB
informava que uma professora do curso de Arquitetura do Uni-BH traria para o CRAS
da Vila Santa Rita a intervenção do Projeto Cidade Continente, que dialogava quase
inteiramente com a oficina proposta. Ambas se conheceram, agendaram conversas e
as oficinas se iniciaram, num primeiro momento somente com Laila e a educadora de
referência Ana Cláudia, com a qual Laila teve um encontro interessante e cuidadoso
com os adolescentes.
A partir do momento em que Ana Paula se juntou ao grupo, diretamente nas
oficinas, o contato se tornou ainda mais completo e a discussão ainda mais aprofundada. Os encontros eram coletivos: adolescentes da oficina, a educadora Ana Cláudia e os estudantes da disciplina ministrada por Ana Paula. Os encontros que se deram no Morro do Papagaio contaram com conteúdos e debates acerca da história dos
mapas, da realidade de sua construção e de sua variedade. Além de os adolescentes
poderem entender o conteúdo, puderam também ver a possibilidade de emoções, desejos, encontros serem motivações para construção de mapas no mundo. Os encontros passaram a ser, depois dessa parte teórica, um pouco mais práticos. Ana Paula
levou um jogo para os adolescentes e estudantes da faculdade. Neste jogo, os participantes se encontram e há uma conexão e abertura para outras conversas, trocas de
gostos. Afinal, os estudantes universitários não são tão mais velhos quanto os adolescentes do Projovem.
O que ocorre nesse encontro é uma passagem para a relação mais estreita e
de fortalecimento de laços entre todas as educadoras e os jovens na sua totalidade.
Neste dia há a construção da cidade chamada “Bem-Vindo”, e com emoção cada jovem pode demonstrar o que deseja numa cidade, qual o sonho, qual a possibilidade
de uma cidade que comungue com sua vida real:

Fontes: Acervo da autora.

Figura 7
Fotografia da maquete da cidade
de Bem-Vindo
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Projeto de Pesquisa da professora Ana Paula, do curso de Arquitetura do Uni-BH, que debatia a intervenção urbana
nos aglomerados.
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Nos outros coletivos, a experiência, também diversificada, trazia cada vez
mais a proposta de entendimento desses territórios para além do que a cidade formal poderia dizer. Essa realidade, esse cotidiano é desenhado a cada dia após os debates realizados sobre o cotidiano, sobre os meios de comunicação, sobre como os
adolescentes se viam e sobre como eles eram mostrados nos meios de comunicação.
O mapeamento subjetivo trazia à tona os anseios, os desejos e uma leitura emotiva
e criativa da cidade:

Figura 8
Mapa de Josiane,
adolescente do Coletivo
Zilah Spósito

O mapa de Josiane precisou ser fotografado em várias versões, algumas reduzidas, para que se entenda cada espaço delimitado pela jovem no papel:

Figura 9
Ocupação Rosa Leão,
desenhada por Josiane.
Ocupação urbana
próxima ao CRAS
Zilah Spósito
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Figura 10
Academia da cidade, espaço do CRAS
utilizado pelos moradores

Figura 11
A casa da adolescente Josiane

94
Figura 12
Ônibus que atendia a região antes
da intervenção do MOVE
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Figura 13
Casa de uma amiga, frequentada pela irmã
da jovem

O trabalho realizado na Pedreira Prado Lopes e Vila Fátima nos colocou num
debate que foi amplificado para além do mapa (como sempre o foi), abrangendo a
discussão sobre a violência58.

Figura 14
Mapa do adolescente Wallace,
da Vila Fátima,
Aglomerado da Serra

Wallace traça uma questão conflituosa e, ao mesmo tempo, a situa de forma
bem-humorada. O termo “tá rolando, tá rolando” expressa a comunicação entre os
adolescentes em situação de envolvimento com o tráfico de substâncias ilícitas, além
de nos colocar em constante reflexão sobre a política de atendimento. Afinal, esses
adolescentes têm praticamente a mesma idade: alguns estão usufruindo da política
de atendimento de assistência social, outros estão em envolvimento laboral com o
tráfico dessas substâncias. O que está posto aqui é para além de uma reflexão simplória sobre o mapa, mas também a leitura de um dado social: o envolvimento de jovens das periferias das cidades com esse tipo de trabalho59.
58

Na Pedreira Prado Lopes a Educadora enfrentou, juntamente com o educador de referência uma situação de violação
dos direitos dos adolescentes. Não vem ao caso citar exatamente o fato ocorrido, mas cada um deles se refere à cidade,
ao poder instituído e sua relação com a periferia. Casos de violência policial, institucional etc.
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59

Acreditamos ser necessária uma elaboração maior acerca do caráter de trabalho do tráfico de substâncias ilícitas.
Entretanto, acreditamos também que a exploração desse tipo de trabalho abre brecha para entender que ali também se
configura uma violação de direitos, a exploração do trabalho desse adolescente.
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Figura 15
Mapa da adolescente Ana Luíza,
Pedreira Prado Lopes

Figura 16
Mapa da adolescente Flávia,
coletivo Vila Apolônia

Figura 17
Mapa do adolescente Wemerson,
coletivo Coqueiral

Figura 18
Mapa do adolescente Pedro Paulo,
coletivo Confisco

96

Além de todos esses debates, esses formatos das casas, as formas na estrutura e as falas dos adolescentes sobre como a polícia trata quem mora onde se chama
bairro e onde chama favela: “aqui a polícia agride quem mora, aqui não”. Levando a
refletir sobre como, para além de assistência social e arte e educação era importante ver a cidade em seu contexto ampliado. Arte e cultura não se separam de política.
Uma intervenção urbana importante na cidade e no que toca aos conflitos en-
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tre poder público e quem trabalha com
o patrimônio também não poderia deixar de ser mencionada: a pixação60. Tão
afeitos à cidade limpa, à cidade cinza ou
branca, muitas vezes não nos atemos às
inscrições das paredes e ao que elas nos
trazem como provocação e reflexão.
Figura 19
Mapa do adolescente Guilherme, Coletivo Lagoa

Uma possível conclusão...
O que tentamos entender em uma leitura tão diferenciada dos espaços na cidade foi a possibilidade de levar outros olhares aos leitores. Uma possibilidade de
trazer a problematização da cidade num contexto em que ela existe para além dos
mapas tradicionais, para além dos espaços culturais vigentes. É preciso ter claro que,
para além de toda política, de toda questão habitacional, de toda forma de ocupação
legalizada ou não, a cidade se organiza através de diversas formas subjetivas, através dos prazeres que os locais proporcionam aos que a constroem cotidianamente. Os
adolescentes em questão fazem parte dessa cidade, mesmo que de forma indireta e
localizados à margem da política. Sua leitura do espaço, bem como a forma como se
organizam e buscam por lazer, por direitos e por vivenciar a cidade são peculiares.
Um(a) adolescente de periferia constrói mecanismos muito particulares para “driblar”
a sua exclusão do convívio social, seja literalmente, com a construção de modelos
habitacionais, culturais e sociais que o(a) colocam sempre fora do centro, seja de
forma simbólica, quando, ao “furar” a barreira do limite físico e adentrar essa cidade reservada a um setor de classe, enfrentar um poder sutil, mas que de forma muito
incisiva vai colocá-lo para fora desses ambientes. Exemplos claros estão nas normas
construídas nos museus, nos cinemas, nos espaços culturais (mesmo aqueles que estão dentro de sua região de moradia!) para seu acesso; outros modos estão em sua
maneira de ser abordado nesses ambientes – ele(a) sempre são motivos de olhares de
seguranças, trabalhadores e do próprio público frequentador desses locais.
Aqui não assumimos uma postura vitimizada acerca dessa realidade dada e
dita pelas adolescentes em seus depoimentos e nas próprias vivências que tivemos
em conjunto com ele(a)s em atividades que realizamos na cidade.61 O que é preciso
ficar claro é que essas situações ocorrem e há estrutura e superestrutura envolvidas
nesse processo. Estamos sempre construindo formas para que isso seja mudado. Os
adolescentes, com sua criatividade e sua leitura da cidade para além de todos os mapas e territórios oficiais, nos dão essa lição de superação e possibilidades.
60

A arte-educadora se reserva o direito de grafar a palavra como os pixadores costumam escrever, pois participou de
uma pesquisa de forma voluntária na Faculdade de Direito da UFMG e nesse local se defende o direito de uso da palavra
transgredindo o uso gramatical.
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61

Foram várias as vezes que passamos por situações de constrangimento em espaços de Belo Horizonte e Região
Metropolitana ao propor atividades culturais com esses adolescentes.
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Gente e nossas miudezas:
uma experiência de construção de narrativas
Tomás German 62
Julia Brito 63
Ângela Salgueiro Marques 64

Resumo: O presente artigo versa sobre experiência realizada com alunos do Programa
Escola Integrada da Escola Estadual Secretário Humberto Almeida, no bairro Ribeiro de Abreu,
região Nordeste de Belo Horizonte. O resultado do projeto foi apresentado como Trabalho de
Conclusão de Curso, requisito parcial para graduação do curso de Comunicação Social da UFMG.
A experiência se baseou em três eixos conceituais para guiar as atividades: território, memória
e identidades e culminou com uma zine de caráter livre, tanto em sua linguagem quanto em
seu formato. Para além do resultado físico, é possível perceber o reforço de visões de mundo
subjugadas e muitas vezes consideradas sem importância, além de incluir outros saberes e conhecimentos no pensamento científico.
Palavras-chave: Experiência, narrativas, territórios, memórias, identidades.
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Nosso intuito ao realizar este trabalho era buscar uma “poética do cotidiano”,
uma potência criativa abrigada nas miudezas da vida, na sutileza do que é rotineiro, no silêncio e na invisibilidade das relações interpessoais, na construção de um
olhar direcionado para as pequenas coisas, os pequenos dramas, para o comum que
aparece diante de nós não como conformismo, mas como experiência capaz de gerar mudanças. Procurar pelas miudezas do cotidiano parecia nos oferecer, então, uma
possibilidade de encontro, de fraternidade, de empatia, sem se transformar em algo
instituído, em instituição.
Cruzamos com problemas sociais, políticos e econômicos diariamente e sabemos da ineficiência do Estado para enfrentar tais questões. Certamente não somos
vítimas, nem causadores da situação de desigualdade do Brasil, muito menos do mundo, mas nos inquietamos ao conviver com esses problemas ao longo do dia.
Entretanto, o presente trabalho não versa sobre problemas ou sobre como poderíamos resolvê-los. Muito menos sobre as ineficiências dos governos e órgãos públicos. Se tem uma palavra que pode melhor resumir sobre o que iremos tratar, essa
palavra é: experiência.
Logicamente, alguns sentidos que essa palavra nos proporciona, como aqueles
relacionados à idade, podem ser minimizados aqui. Mas outros relacionados à ciência, e que nos lembram um laboratório cheio de substâncias borbulhantes, são bemvindos. Também aquelas definições que nos remetem a histórias e momentos vividos
são de grande valia para nosso trabalho.

1 Como definir conceitualmente a experiência?
Uma experiência abrange um conjunto de descobertas e acontecimentos que
vão se articulando de forma coerente, de modo a ser configurado como expressão,
relato, narrativa.
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Como afirmam Guimarães e França (2006), a experiência é relacional, pois
marca maneiras e possibilidades de instaurar passagens entre diferenças, assim como
outros modos de experimentar o mundo. A experiência possui um caráter privado e
subjetivo que, entretanto, não fica preso ao sujeito, pois, através da linguagem e da
comunicação, ele mesmo retira a experiência do domínio interno para depois retornar a ele. Por isso mesmo, a experiência de um indivíduo contém as fragilidades, as
contingências e as alterações pelas quais ele passa ao longo de seu contato com o
mundo, consigo mesmo e com os outros. O objetivo da experiência é fazer com que o
indivíduo, ao passar por ela, não seja mais o mesmo. Explicando melhor, realizamos
uma experiência, no termo científico mesmo, quando imergimos em uma situação
colocada como problema e buscamos perceber o próprio problema como a solução.
Já está mais do que clichê afirmar o sucateamento e a má qualidade das escolas públicas brasileiras e a teórica indisciplina dos alunos que as frequentam. Como
afirma Carmo (2001): “No Brasil, a preocupação com o jovem pobre da periferia das
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grandes cidades muitas vezes só surge quando se querem lembrar as cifras alarmantes de violência.” (p. 11).
No livro Formação de Professores do Ensino Médio: o jovem como sujeito do
Ensino Médio (BRASIL, 2013), os autores pretendem provocar a reflexão de que esses
e outros “problemas da juventude na escola” são muito mais uma questão de relacionamento entre jovens e seus professores, entre os estudantes e a instituição, do que
um problema isolado que possa ser atribuído ou mesmo equacionado ao olhar apenas
para um lado da questão, ou seja, para a busca de um único “culpado” de cada um
dos problemas que possamos elencar (p. 5).
Frente a esses problemas, posicionamo-nos na busca de experiências. Como
dito anteriormente, o objetivo dessa experiência era que nem a instituição deveria
permanecer a mesma, nem o jovem deveria permanecer o mesmo, e muito menos nós,
que nos deslocamos até lá em busca dessa experiência transformadora.
Nessa intenção, baseamo-nos na crítica feita por Bourdieu (apud NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2002), que acusa o sistema educacional como reprodutor de desigualdades sociais. Bourdieu percebe que o modelo educacional reproduz uma lógica conservadora que privilegia aqueles que possuem maior contato com a cultura hegemônica
e erudita, e deslegitima a cultura local e própria do estudante da periferia.
Assim, buscamos tornar o estudante um interlocutor, fazer com que suas palavras sejam escutadas e consideradas. Era necessário criar uma cena de enunciação
em que novos enunciados pudessem ser produzidos. O aluno deveria ser de fato o
produtor de conhecimento. O foco maior era o cotidiano da vida dos participantes,
suas subjetividades, histórias e valores. Por meio de uma série de atividades, procuramos
fazer com que os educandos se percebessem e se inserissem em uma lógica para a qual
muitas vezes eles são convidados a participar de forma passiva, limitada e inferiorizada.
Nós os convidamos a nomear situações e percepções como problemas. Juntos,
conseguimos perceber que um problema só se configura como tal quando somos convidados a refletir sobre o cotidiano e seus aspectos sensíveis. Um problema nunca está
dado de antemão: ele é uma construção narrativa, ao mesmo tempo pessoal e coletiva.
Também queríamos realizar uma experiência ao vivenciar outros pontos de vista
e outros locais da cidade que não estamos habituados a frequentar, além de nos colocarmos em situações imprevistas e com a qual não tínhamos muita experiência para lidar.
Nesse emaranhado de preocupações e problemática, nomear nosso próprio
projeto foi um desafio. Seu primeiro nome foi Experiências narrativas transmidiáticas. Experiências porque já imaginávamos realizar tudo isso descrito anteriormente.
Narrativas porque o objetivo maior do projeto era construir histórias e encontrar histórias perdidas e significativas para a região. E transmidiáticas porque pretendíamos
utilizar criativamente os meios de comunicação de modo a interceptar suas potencialidades e características.
Mas não mantivemos o nome. Afinal, ele não demonstrava a poética do objetivo, a preocupação com o ser humano, além de ser muito técnico.
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Durante muito tempo não sabíamos qual seria o melhor nome. Mas os versos
de Gente, de Caetano Veloso, nos sensibilizaram, e assim conseguimos perceber que
eles traduziam diversos interesses que possuíamos na construção da proposta.
Gente e nossas miudezas é a união da potência do indivíduo em uma coletividade. É a valorização do único e da construção coletiva. É a conexão de personalidades e
de sujeitos. Por isso une “gente” e “miudezas” por meio de “nossas”, porque é de todo
mundo. É seu, é deles, é nosso, é da gente com eles, é da gente com você e eles, é plural.

2 Uma trajetória de pesquisa e experiência
Discutimos um trabalho que foi elaborado como Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), na graduação em Comunicação Social da UFMG em 2015. O trabalho foi
orientado pela professora Ângela Salgueiro Marques e viabilizado com recursos próprios. Contamos com o apoio da ONG Associação Imagem Comunitária (AIC) para indicar uma comunidade para participar de nosso projeto. Assim, foi-nos apresentada
Sheila Castro, professora do Programa Escola Integrada da Escola Estadual Secretário
Humberto Almeida (EMSHA), localizada no bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste
de Belo Horizonte, e também estudante de Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade Pitágoras. Para formalizar a parceria, o projeto Gente e Nossas Miudezas foi
apresentado à diretora da Escola Integrada, Sônia dos Santos França. Por fim, a proposta foi aceita e passou a compor formalmente o quadro das atividades da Escola
Integrada nas sextas-feiras após o intervalo.
Uma das atividades desenvolvidas por Sheila na escola é a criação e manutenção da chamada “Rádio Mania EMSHA”. Uma rádio colaborativa que acontece todas
as sextas no horário do intervalo. Os locutores são os próprios alunos da escola, que
ajudam na seleção de músicas, planejamento de conteúdo e interação com os demais
estudantes. Neste cenário, e considerando o perfil dos participantes da Rádio, inicialmente nossa turma seria composta pela mesma turma que organiza a Rádio.
No segundo dia de visita à EMSHA, apresentamos o Projeto no horário da Rádio e convidamos os estudantes a participarem. Assim, aqueles que se interessassem,
deveriam posteriormente avisar a Sheila, que faria controle da turma e o intermédio
entre os alunos e nós.
No total foram 15 encontros, divididos entre atividades de redação, criatividade e expressão, além de passeios no bairro e discussões gerais. Durante o período de duração do projeto, maio a novembro de 2015, passaram pelas atividades até
18 crianças, de 11 a 17 anos, moradoras do bairro ou de bairros próximos à região.
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O percurso não foi simples. Contamos com imprevistos65 diversos e dificuldades na condução. Por motivos66 pelos quais não tínhamos controle, a turma sofreu
65

Fomos surpreendidos algumas vezes com contratempos para os quais não estávamos preparados, como ausência de alunos
devido a excursões e passeios. Além disso, a escola passou, em meados de agosto, por um processo de reforma que nos deixou, em alguns encontros, sem condições estruturais de seguir com as atividades e, consequentemente, com o planejamento.
66
Ao que parece, as demais atividades realizadas pela Escola Integrada não exigem total compromisso do aluno em permanecer envolvido em apenas uma oficina durante o semestre. Dada essa liberdade, as crianças se dispersaram ao longo
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alterações de participantes frequentemente.
Com o desenrolar dos encontros, percebemos que seria inviável trabalhar as
narrativas criadas em pelo menos três mídias diferentes, que era a nossa proposta
inicial. Isso porque contávamos que o tempo dos encontros seria a manhã inteira. No
entanto, foi-nos concedida apenas parte dela, de 9h40 às 11h20. Além disso, várias
atividades demoraram mais tempo do que o planejado, e, visto o empenho de alguns,
não encontramos espaço para cobrar ou pressionar por mais agilidade nas tarefas,
uma vez que não era o caso de pouca produtividade. Por fim, adaptamos a proposta
original e desenvolvemos o seguinte modelo: criamos um espaço aberto para o aprendizado e para a troca de experiências. Por meio de minioficinas práticas, as crianças
aprenderam sobre fotografia, redação e construção colaborativa de conteúdo. Outras
atividades, mais lúdicas, permitiram desabafos e trocas de lembranças, além de também evocar temas tabus e a problematização de alguns aspectos sociais - alguns, inclusive, nos surpreenderam pela temática.
Como produtos secundários, podemos citar textos, fotos, desenhos e vídeos.
Como produto final, temos a criação de curiosos quatro personagens que tiveram suas
características físicas e psicológicas construídas (e reconstruídas) em grupo. Depois,
os quatro personagens tiveram seus enredos entrelaçados em diferentes formatos:
dois personagens tornaram-se inspiração e têm sua história noticiada por uma revista, e os outros dois têm seus destinos traçados em uma dramática e cômica história
em quadrinhos, que mistura romance e mistério sobre a possível existência de aliens
e a Presidente da República, Dilma Rousseff.
Face a tamanha criatividade que as histórias estavam tomando, decidimos
unir tudo em uma zine colaborativa. O diferencial da zine, apelidada de E.I Zine, é
que seu papel foi maior do que de apenas unir os quatro personagens e suas histórias:
ela transcendeu as narrativas. Cada criança foi convidada a escolher o personagem e
a história com os quais mais se identificava. Para que a zine ficasse ainda mais personalizada, elas dariam um toque pessoal às histórias, vale dizer: poderiam relatar o
passado ou o futuro dos personagens, segredos ocultos das histórias, mudar o final
e até mesmo o enredo.
Com a zine em mãos não nos restou dúvida de que as atividades, mesmo que
tortuosas, levaram a um resultado não só satisfatório, em âmbito comunicacional e
como pesquisadores, mas também interessante, dada a pluralidade de opções e releituras que vimos surgir dos personagens e histórias.
Conseguimos ver na prática processos influenciadores das expressões humanas e valores subjetivos que emergiam por meio de linguagens. Também conseguimos
produzir uma zine que poderia refletir aquilo que Augusto Boal (2014) chamou de
“poética do oprimido”, uma poética sem amarras convencionais e que retira toda forma de hierarquia entre autor e leitor, além de ser uma obra política e questionadora.
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do projeto, na intenção de também participar de outras atividades (como dança e esportes). Mesmo assim, a maioria dos
que “sofreram esse acidente de percurso” nos procurava nas semanas seguintes e demonstrava interesse em continuar no
projeto. Por diversas vezes precisamos reforçar o compromisso conosco, a fim de evitar maiores perdas.
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3 Conceitos norteadores
Na condução de nosso trabalho, preocupamo-nos bastante com três temáticas: território, memória e identidade. Percebemos que esses temas estão imbricados
e se influenciam concomitantemente.
A questão do território nos era fundamental para situar o jovem em uma ambiência pública e compartilhada, espaço de desenvolvimento de políticas, subjetividades e afetos.
O conceito de território implica, segundo Claude Raffestin (1993), o entendimento do espaço como cena anterior ao processo de territorialização. Para esse autor, ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa-o.
A configuração de um território revela relações marcadas pelo poder exercido por pessoas ou grupos sem o qual não se define o território. Assim, todo espaço definido e
delimitado por e a partir de relações de poder é um território. Além dessa dimensão
marcada pelo poder, um enfoque cultural do conceito de território estuda as tensões
entre territorialização e des-territorialização, destacando os processos de apropriação feitos por meio do imaginário e/ou da ação da identidade social sobre o espaço.
Nesse sentido, a formação de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua participação e pertencimento, provocando o sentido da territorialidade
que, de forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre elas.
Além desse conceito de território, trabalhamos com a noção de território
educativo, que se desenvolve por meio de uma interconectividade de elementos de
modo a fomentar um todo integrado, chamado por Helena Singer de bairro-escola.
Isso quer dizer que utilizamos o espaço/território como agente educativo, capaz de
prover insumos do conhecimento. Nisso, privilegiamos o micro-território, o território afetivo que, como afirma Singer (2015), “informa sobre o todo da cidade (e não o
contrário) e é nessa dimensão que pautamos as políticas públicas na forma como elas
chegam ao território, como se materializam na vida das pessoas.” (p. 33)
Nesse sentido, realizamos flâneries, ou derivas, pelo bairro e criamos mapas
para identificar os locais (formais e afetivos) dos jovens. Partimos da indicação deles
e recolhemos histórias relacionadas ao percurso cotidiano de cada um. Isso quer dizer que buscamos perceber o território na perspectiva da pessoa, pelas experiências
das crianças e dos jovens que nos eram apresentadas.
A construção de mapas se justificou pelo fato de serem instrumentos de poder,
capazes de excluir ou hierarquizar povos. De acordo com Marquez e Cançado (2011),
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A tradição histórica de excluir algo ou alguém do mapa produziu uma espécie de
apagamento, de negação e de incapacidade para o diálogo entre partes do mundo. Do
mesmo modo, a operação oposta de incluir algo ou alguém no mapa, de finalmente
desenhar mapas inéditos ou de criar condições para que aqueles que não aparecem
nos mapas criem os seus próprios mapas constitui uma reescritura e um redesenho
do mundo, um passo para uma geografia de coexistências, de diversidade e compartilhamento (p. 9).
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Assim, localizar-se no mapa significa colocar-se em uma prática excludente,
afirmar sua identidade perante um espaço que os comporta, que os representa, mas
não lhes é concedido, já que o mapa sem os jovens significa um apagamento deles.
Daí, a importância de tanto percorrer o bairro, construir e se achar no mapa, além de
inserir a perspectiva frontal a que estão acostumados todos os dias por meio de seus
cotidianos fotografados.
Foi interessante notar que algumas ruas e/ou espaços afetivos dos jovens não
estavam presentes no mapa formal da cidade. Durante a atividade de construção de
mapas também percebemos a instabilidade de alguns jovens perante o local onde vivem, por não ter estrutura ou ser uma ocupação ilegal. Tal instabilidade pode ser percebida também em algumas situações de alguns personagens criados, que já viveram
em situação de rua ou passaram por momentos violentos na vida.
Já a memória foi trabalhada por meio dos relatos, dos objetos trazidos que
remetiam a lembranças e os próprios espaços, que potencializaram acontecimentos
marcantes na vida de cada um. A temática era importante para potencializar a experiência do jovem. Não existe uma memória certa e outra errada, ninguém é capaz
de provar o que de fato aconteceu. Teremos sempre uma dúvida em nossos relatos
e sempre alguém pode completar as lacunas deixadas pelos nossos esquecimentos.
Em uma passagem do livro Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra,
Mia Couto (2013) narra um momento em que o protagonista Mariano e sua avó Ducineusa folheiam um álbum de fotografias sem as fotos. Ducineusa mostrava as fotografias imaginárias a seu neto e lhe contava histórias guardadas naquelas supostas imagens. Ela se queixava de não aparecer em nenhuma foto. É quando Mariano
aponta para uma suposta fotografia e afirma que ela estava enganada: lá estava ela
em sua festa de aniversário com um anel brilhante em seu dedo. ‘‘Ducineusa [então]
fixa a inexistente foto de ângulos diferentes. Depois, contempla longamente as mãos
como se comparasse com a imagem ou nelas se lembrasse de um outro tempo (COUTO, 2013, p. 50).’’
A avó sabe que se trata de uma lembrança inventada, mas ao mesmo tempo
se fixa em uma suposta memória. Às vezes as marcas geradas na mão de Ducineusa
servem de lembrança para algum sentimento ou situação passada. Talvez a avó lesse a sua mão como uma cartomante, mas ao invés de ler o futuro, ela lia o passado.
O interessante na passagem é o quão frágeis elementos de memórias podem
ser. As fotografias que são supostamente a ferramenta mais fácil de registrar momentos é levada a um valor subjetivo, imaginário e inexistente.
Platão foi o primeiro filósofo a problematizar a memória como acesso ao passado. Para ele, o ausente se torna presente por meio de uma imagem não confiável
que seria a memória. Na continuidade, Aristóteles desenvolve a problemática da memória, que, segundo ele, se estabelece por uma conjunção entre a estimulação (algo
que é externo) e a semelhança (algo interno). “A impressão depende da semelhança
para representar o ausente, que por sua vez só se torna presente a partir de um estímulo externo” (p. 105).
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O que acontece com Ducineusa é um estímulo a criar uma outra lembrança, fixando-se em estímulos que pudessem inserir a personagem na história narrada. Nesse
sentido, pedimos às crianças e aos jovens que levassem objetos carregados de memórias deles mesmos, como uma forma de se inserir em um passado e uma história que
supostamente não insere eles como personagens.
Ao mesmo tempo buscamos coletivizar essas lembranças ao atravessar espaços do bairro que são percorridos por outros jovens e compartilhando momentos da
vida de cada um. Houve também um esforço de realizar uma atividade de Mídia Tática67, em que os jovens demonstrariam seus interesses nos meios de comunicação
com perguntas como: o que deve se tornar notícia? O que deveria ser contado em um
grande canal de televisão sobre a vida dessas crianças e jovens? Buscávamos problematizar neles a inserção de seus interesses frente a uma esfera pública e a inclusão
deles como um grupo que compartilha suas memórias.
Nessas atividades, foi possível perceber o quanto os relatos dos jovens se interceptam e se bifurcam ao mesmo tempo. O relato de um deles lembrava os acontecimentos de outros e despertava a criatividade dos ouvintes. Esses momentos muitas
vezes se tornavam acalorados devido às interações.
França e outros (2014) cita Halbwachs para trabalhar o conceito de memória
coletiva. Para ele:
Uma imagem mental nunca estaria completa, pois a sociedade nos fornece as indicações necessárias para reconstruir partes de nosso passado que acreditamos ter saído da nossa memória. As memórias dos outros preenchem lacunas e oferecem dados
para a memória individual. Uma memória construída coletivamente faz com que os
membros de uma determinada comunidade tenham suas lembranças compartilhadas.
Recorremos ao testemunho dos outros para reforçar o que sabemos, nossas lembranças se adaptam ao conjunto de nossas percepções do presente e a imaginação muitas vezes preenche hiatos de memória. Dessa maneira, o passado se confunde com
o coletivo, e é por isso que nos lembraríamos com mais facilidade daqueles acontecimentos vividos em conjunto. Os quadros sociais de memória são conjunto de referências que o sujeito mobiliza para lembrar. Tal conceito se refere à rede de relações
e interações que os indivíduos acionam no momento em que lembram. Por seu lado,
o esquecimento indica a perda da capacidade de nos conectar a uma coletividade
imaginária (FRANÇA et al., 2014, p. 106).

Por fim, a identidade, que talvez seja o ponto mais importante porque une a
soma de experiências e histórias vividas por cada um, além de um fator político. A
identidade é mutável e por isso se territorializa e se temporaliza.
Autores como Stuart Hall (1997) e Anthony Giddens (1991) denominam essa
articulação entre o passado, o presente e o futuro de “narrativa do self”. Os produtos
culturais auxiliam nesse processo quando proporcionam chances para que os indiví-
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A atividade de Mídia Tática foi realizada no sétimo encontro e se baseou na construção de televisões de papelão e
na inserção dos jovens como donos delas. Dessa forma, perguntávamos: Se você fosse dono da TV, o que você acha que
deveria ser dito sobre a sua vida? A atividade não obteve o êxito esperado, uma vez que as crianças e os jovens não entenderam muito bem. Eles se demonstraram desmotivados com o estímulo e responderam mais o que faziam no decorrer
de seu dia e o que assistiam à televisão. De toda forma, foi possível perceber diversos interesses em comum e diversas
manifestações de grupo por meio da atividade.
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duos implementem seus projetos identitários de maneira reflexiva. Isso só é possível
porque a identidade não pode ser definida em termos fixos, imutáveis ou subjetivos.
Sendo assim, os sujeitos se servem, continuamente, dos produtos culturais e dos esquemas de representação como fonte de orientação e articulação da própria identidade. A narrativa, neste sentido, é entendida como organização das “temporalidades”
e experiências vividas de modo a conectar passado, presente e futuro e conferir sentido à existência. A narrativa do self ganha a forma de uma autobiografia que confere sentido à existência – como viemos a ser o que somos e para onde estamos indo.
Para isso, buscamos inibir falas e atitudes pejorativas, além de realizar atividades em que o próprio jovem deveria dizer quem ele era. Por exemplo, nos encontros iniciais discutimos sobre personalidade e identidade. Para facilitar a conexão da
turma e para que nós também soubéssemos mais sobre os participantes, foi feita uma
atividade que denominamos “construção de perfil”. Nela, todos deveriam escrever em
uma cartolina sobre si mesmo, citando preferências musicais, culturais e dados de
identificação, como nome, idade e nacionalidade. Com isso, pretendíamos criar a reflexão sobre conhecer a si mesmo e valorizar também aquelas identidades para as
quais fomos apresentados. Por acreditarmos que a rotina, bem como as pessoas do
cotidiano também dizem sobre essa construção do “eu”, uma das atividades de fotografia também buscou evocar essa reflexão. Já mais técnica do que a atividade de
perfil, as crianças aproveitaram os conceitos e práticas passados no encontro para
responder, por meio de fotografias, à pergunta: “como eu vivo?”. O resultado reuniu
ambientes, objetos e pessoas que fizeram parte da história deles.

4 Considerações finais
O Projeto Gente e nossas miudezas se revelou uma verdadeira via de mão dupla num dos seus principais pilares: a experiência. Isso porque, enquanto pesquisadores, nós também vivemos, de modo diferente, é claro, os processos de sensibilização que propusemos aos educandos. Vimos, na prática, que “passar conhecimento” é
algo por si só altamente contestável: o que se experimenta na comunicação em extensão é a mais pura troca.
Tantas vezes surpreendidos pelo imprevisível, precisamos adaptar as atividades a uma série de fatores, valendo citar: perfil dos alunos, tempo de oficina, materiais e verba disponível. Mensurar os resultados do projeto é tarefa difícil, que requer
uma análise um tanto quanto fragmentada.
Considerando a proposta inicial, e seus objetivos específicos, combinamos
histórias e convergimos momentos de um modo muito único e, também, plural. Discutimos sobre a importância do “eu” e dos valores individuais de cada um ali, permitimos a criação de um espaço de construção colaborativa que, ainda assim, favoreceu
(e conferiu credibilidade) as produções e invenções individuais.

107

Trabalhar a comunicação em extensão é uma variável que traz, por si só, várias consequências para os comunicólogos envolvidos, valendo citar o experimentar
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de diferentes realidades e contextos dos que estamos habituados, a necessidade de
adaptação conforme as necessidades da turma (emocionais ou simplesmente de interesse ou ritmo) ou mesmo do local (estruturais).
Talvez, um dos desafios mais perceptíveis seja o aprendizado mútuo. Afinal,
imersos ali e vivenciando contextos alheios aos nossos, tínhamos possibilidade de
utilizar e testar nossos conhecimentos, o que agregou muito em nossa formação.
Toda vez que uma criança ou um jovem dava uma sugestão ou fazia algum comentário
para o qual não estávamos preparados, éramos retirados da zona de conforto e confrontados a pensar em soluções ainda não propostas. Quando a atividade precisou ser
adaptada no exato momento da oficina por alguma surpresa, lembrávamos do livro 5
palavrões (AIC, s.d.), que diz que o planejamento na verdade é uma ferramenta para
gerar boas improvisações. Com isso, não resta dúvida de que aprendíamos bastante.
Por dividirmos parte do nosso ano com a turma que nos acompanhou no processo,
criamos, ali, também um laço tão perceptível que acabou conferindo ainda mais valor ao plano que tínhamos para o final.
Fomos, tantas vezes, recebidos com carinho em meio a abraços e euforia. Recebemos, outras tantos, convites para fotografias. E, ainda, criamos expectativas:
perguntavam-nos sobre os próximos passos, aguardavam-nos a cada encontro. Além
disso, ainda é possível arriscar dizer que viver essa experiência também aflorou nossa sensibilidade social.
Por exemplo, ao perguntarmos a uma criança de 11 anos como ela se vê no
futuro, vimos uma autoestima esmagada por uma certeza subentendida de que ela
poderia não ser capaz de vivenciar o estudo em uma universidade pública no Brasil;
por essas e por outras, percebemos o quanto seria importante ouvir o que crianças e
jovens ali presentes têm a dizer, porque são capazes e porque a visão deles importa.
Além disso, nosso intuito era o de que eles produzissem suas narrativas com autonomia, para que se vissem capazes de realizar as atividades propostas e se percebessem
como agentes de sua realidade e atores das mudanças que ocorrem em suas vidas e
em suas comunidades.
Muito se discute sobre os caminhos da educação no Brasil e no mundo, e muitos já disseram que a educação seria a salvadora da humanidade rumo a um contexto
livre de desigualdade social e de problemas de exclusão. Comprovamos, ao longo da
experiência, as premissas de Bourdieu, que considera a escola como reprodutora das
desigualdades. Entretanto, ainda percebemos na escola uma grande possibilidade de
engendrar mudanças.
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A escola possibilita o encontro de vários sujeitos, fomenta amizades e diversas relações, desenvolve laços e conecta o indivíduo com outras realidades. Em resumo, a escola possui um forte poder socializador e interacional, multiplicado pela sua
capacidade de comunicação.
Mas não apontamos somente a escola como reprodutora de desigualdades. A
própria mídia hegemônica se configura de forma a silenciar interesses de comunidades periféricas e deslegitimar a cultura que se forma à margem do hegemônico.
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Nosso trabalho foi, então, possibilitar uma educação que preveja outros conteúdos educacionais, mais próximos da realidade do jovem e que o desenvolve em
seus atributos humanos, emocionais e sociais. Ao mesmo tempo, propomos outra forma de comunicação, aberta para o novo e para possibilidades infinitas.
Os jovens de fato criaram um labirinto na produção do zine, com caminhos subjetivos e múltiplos. O leitor é convidado a se perder em uma linguagem totalmente original, sem amarras gramaticais ou convencionais, além de entrar em um universo incerto e diverso. Como em uma das páginas do zine, pode-se ler “tudo pode acontecer”.
Será que por meio desse escrito não podemos interpretar que acendemos no
jovem o desejo de permitir que tudo aquilo que almeja aconteça? Quéré (1991) percebe a possibilidade de a linguagem construir a realidade, e o que as crianças e os
jovens fizeram foi justamente isso: criar a própria realidade. E mais que isso, o jovem
estava criando a própria linguagem, desenvolvendo a melhor forma de se comunicar
e se emancipar.
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Entre a vida e a morte das favelas:
o programa de urbanização de vilas e favelas
como gentrificação em Belo Horizonte
Thiago Canettieri68

O presente artigo analisa o Programa Vila Viva da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte. Em linhas gerais, o Programa prevê a urbanização das favelas de Belo Horizonte e
a realização de obras estruturais sob o pretexto central de atender as demandas dos espaços
como áreas de risco. O estudo explora como vêm ocorrendo as obras do Programa Vila Viva
no município de Belo Horizonte para entender o funcionamento e também ilustrar a íntima
relação entre Estado e Capital na (re)estruturação, (re)organização e (re)produção do espaço
urbano contemporâneo. A partir das ferramentas disponíveis de análise espacial, é possível
conjugar diferentes bases de dados espaciais para observar as relações existentes. Nesse sentido, o software GIS (Geographic Information System) oferece subsídios para compreender esse
funcionamento. Os resultados mostram que o Programa parece contribuir ainda mais para a
expulsão dos pobres.

RESUMO:
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A organização socioespacial da cidade segue certas lógicas estruturantes. Determinada pela realização do lucro e da apropriação do mesmo pela classe burguesa,
a cidade deve ser compreendida, ela própria, como meio de produção, circulação e
apropriação do capital. No entanto, como bem destaca Löwy (2006), esse processo
não ocorre isento do conteúdo de luta de classes. Afirma o autor: A cidade é o locus
da luta de classes.
Portanto, a cidade é disputada pelas classes. Correndo o risco de certo reducionismo, podemos afirmar que a disputa ocorre entre os proprietários dos meios de
produção, que realizam na cidade – e não mais nas fábricas, necessariamente – a
apropriação de mais-valia, assim como entre aqueles que não têm nada, a não ser
sua força de trabalho.
Por mais que essa seja uma relação um tanto desigual, os trabalhadores possuem suas próprias lógicas de experiência do espaço, sendo ela baseada na necessidade básica do morar. Portanto, ocorrem as ocupações e a formação das vilas e favelas, que são a única forma encontrada pelos trabalhadores para conseguir residir nas
áreas urbanas da metrópole cada vez mais valorizada (CANETTIERI, 2014).
Dessa maneira, a disputa que ocorre na cidade pode ser sintetizada na dialética – tão cara a Harvey (2013) – da relação entre valor de uso e valor de troca.
Podemos, para fins da presente pesquisa, destacar um ponto central: a tensão
entre valor de uso e valor de troca. No caso, a fagocitose do valor de uso pelo valor
de troca possibilitada e encorajada pela classe capitalista dominante. David Harvey
(2013) afirma que esse fenômeno teve início durante o século XVIII, momento em
que as casas passaram a ser predominantemente compreendidas a partir de seus valores de troca, quando se tornaram mercadoria para consumidores. É a partir disso que,
segundo o autor, acontece o boom especulativo. Nesse sentido, esclarecem as autoras:
Enquanto a mercadoria produzida no processo de valorização de capital precisa ser
comercializada para atingir seus objetivos, isto é, dar fim ao ciclo produtivo, realizar
o lucro e reiniciar um novo ciclo, o bem produzido por outros processos atinge seus
objetivos com a obtenção de valor de uso, sem que a comercialização seja necessária. (KAPP; SANTOS; VELLOSO, 2006, p. 8)

O que se tem, portanto, é um processo de negação dos valores de uso da cidade (da moradia, do encontro, do deslocamento etc.) sobrepostos pelo valor de troca.
No caso central da produção de moradia – designada como direito social na Constituição Federal do Brasil –, sua efetivação é de rara ocorrência.

114

O espaço urbano é onde ocorre a reprodução ampliada do capital, espaço onde
é possível a circulação e a acumulação. Para tanto, a produção do espaço – entendida a partir da ideia de Henri Lefebvre (1991) – é dominada pela classe hegemônica.
Na verdade, Lefebvre designa que o capitalismo só pode existir a partir dessa dominação. Daí, vários são seus desdobramentos.
Dessa forma, considera-se, de maneira especial, a atuação enviesada do poder
público. Mesmo nos ditames de uma dita democracia, o Estado é direcionado para
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atender as demandas não da maioria da população, mas, ao contrário – e reside aí a
contradição em termos destacada por Wood (2010) entre capitalismo e democracia
–, vai realizar as demandas e se sujeitar aos interesses das classes burguesas. Nesse
sentido, a afirmação de Marx e Engels (1998) continua a valer: “O Estado é o comitê
gestor da burguesia”.
Ora, no caso da cidade o processo não poderia ser diferente. Observa-se que a
disputa do espaço pelas classes ocorre com a atuação, sempre presente, do Estado ao
lado dos detentores dos meios de produção. Essa relação não é novidade nos estudos
urbanos e podemos remeter o início dessa discussão à obra de Jean Lojkine (1981),
A questão do Estado e a cidade. No entanto, o funcionamento da imbricada dinâmica Estado-Capital é constantemente reinventada para manter o sistema capitalista.
Assim, a fim de aprofundar o entendimento dessa questão, propõe-se a análise
de um programa do poder público municipal de Belo Horizonte: o Programa Vila Viva.
Em linhas gerais, este Programa prevê a urbanização das favelas de Belo Horizonte e
a realização de obras estruturais sob o pretexto central de atender as demandas dos
espaços como áreas de risco. No entanto, o que se encontra é um descolamento do
discurso e da prática da ação do governo municipal, que pretende relacionar-se com
as grandes empreiteiras. Assim, o Vila Viva acaba por significar um instrumento de
desfavelização que atua a partir da lógica do mercado, urbanizando as vilas e tornando-as atraentes ao mercado imobiliário.
O estudo então objetiva explorar como vêm ocorrendo as obras do Programa
Vila Viva no município de Belo Horizonte para entender o funcionamento e também
ilustrar a íntima relação entre Estado e Capital na (re)estruturação, (re)organização
e (re)produção do espaço urbano contemporâneo.
A partir das ferramentas disponíveis de análise espacial, é possível conjugar
diferentes bases de dados espaciais para observar as relações que existem. Nesse sentido, o software GIS (Geographic Information System) oferece subsídios para compreender esse funcionamento.
Para tanto, utiliza-se a base municipal oficial das áreas de risco e das vilas
e favelas (que aparecem com o nome de aglomerados subnormais). As vilas em que
ocorre a atuação do Vila Viva foram obtidas na página virtual do Programa e selecionadas no software. Essa parte da pesquisa, então, mostra a correspondência entre a
ação do Programa e a presença da área de risco. Para sustentar a hipótese de um processo de elitização, também buscou-se relacionar, a partir das ferramentas de GIS,
a localização das vilas atendidas pelo Programa com a tipologia sócio-ocupacional
desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles, pela qual se demonstra a hierarquia
social nas cidades contemporâneas69. A partir disso, é possível comprovar a correlação espacial existente entre a atuação do Programa e as áreas ocupadas por classes
de maiores rendimentos.
69
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Sobre a metodologia da tipologia sócio-ocupacional, ver: MENDONÇA (2000).
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A seguir, apresenta-se uma breve discussão sobre o fenômeno das ocupações
urbanas que geram as vilas e favelas e a forma como a sociedade tem lidado com essas questões, para, em outro momento, aprofundar na atuação do Programa Vila Viva
em Belo Horizonte, entendendo-o a partir das outras políticas públicas destinadas
às vilas e favelas do município. Posteriormente, trata-se da análise dos mapas gerados a partir da análise espacial. Por fim, as considerações finais do presente estudo.

1 As ocupações urbanas, as vilas e as favelas
A organização espacial da população é reflexo da forma como é estruturado
o espaço urbano. No processo de urbanização ela é condicionada pela dinâmica da
acumulação capitalista voltada para a realização do lucro. A cidade, portanto, é mercadoria (HARVEY, 2013). Maricato (2003) complementa: uma mercadoria restrita. O
acesso à moradia acontece exclusivamente através da capacidade de pagamento por
essa mercadoria. Logo, a distribuição da população é decorrente de sua capacidade
de acesso à cidade.
Nesse sentido, Abramo (2009) apresenta a existência de três grandes lógicas
no que tange ao acesso à moradia na contemporaneidade. A primeira lógica atribui
ao Estado o papel de coordenador desse acesso, que acontece por meio das políticas
públicas; a segunda é definida e mediada pelo mercado, portanto, unidimensional em
relação ao acesso à terra; por fim, a lógica da necessidade, que representa a motivação e instrumentalização da instalação dos indivíduos na cidade. Todas elas estão
submetidas à lógica capitalista de produção do espaço.
O estado cumpre a demanda de forma bem específica e limitada, [...] a lógica do
mercado é baseada na apropriação da maior parcela possível de lucro, [...] a lógica da necessidade representa a oportunidade de inserção que, de certa maneira, representa a reprodução da força de trabalho a baixos custos (CANETTIERI, 2014, p.
25-26).

Dessa forma, tem-se a constante reprodução da segregação urbana, que nada
mais é do que a materialização da separação de classes expressa nas cidades.
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Com os mercados de acesso à terra restrito e segregado, à parcela da população que não consegue ter acesso a sua moradia por via do mercado e do Estado
resta, apenas, a opção da ocupação. Assim, é necessário entender essa opção não
como um problema, anormalidade ou doença da sociedade. Essa perspectiva leva a
entender a favela como organização e produção social, e seus moradores como um
problema, ameaça e obstáculo para a realização dos interesses de um projeto de cidade moderna e civilizada (RIBEIRO et al., 2009). As ocupações, vilas e favelas são,
na verdade, a resposta dos indivíduos excluídos do mercado de terras e moradia devido aos reduzidos recursos para se instalar nas cidades. Martins (2013) destaca que
as ocupações são as estratégias centrais para a reivindicação de moradias e o acesso
à infraestrutura urbana.
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Deve ser enfatizado, como feito em Canettieri (2014), que as ocupações dos
imóveis urbanos são as formas de garantir o uso social da terra previsto em lei pela
Constituição Federal e o Estatuto das Cidades, entendendo a moradia como um direito social. As ocupações são, portanto, essenciais para grande parcela da população
que vive à margem do acesso formal à moradia. Em primeiro lugar, pela própria necessidade básica do ser humano de moradia. Mas as ocupações oferecem outros ganhos,
como a recomposição do salário desses trabalhadores, muitas vezes já muito baixo.
Com a ocupação, o indivíduo se isenta de uma série de custos, como os de luz, água,
impostos e aluguéis, o que acaba proporcionando a oportunidade de aproveitar o dinheiro do salário escasso em outras áreas, como a alimentação.

2 O processo de gentrificação
Como descrito, a cidade capitalista funciona, antes, para garantir a circulação
e a apropriação de capital. Inclusive a terra urbana, o solo, torna-se uma mercadoria,
e como tal é vendida no mercado para ser obtido lucro.
Dessa maneira, o que se observa é a existência de um padrão de ocupação,
descrito diversas vezes, tanto para as cidades europeias, como no trabalho de Lojkine
(1981); norte-americanas, como o trabalho de Harvey (1980) sobre Baltimore; ou da
América Latina (MARICATO, 2009; VAINER, 2000). Esses autores buscaram entender
como a sociedade capitalista se especializava nas cidades. Ora, sendo uma sociedade
segmentada em classes, o espaço da cidade, por reflexo, também é segmentado em
classes. Isso gera diferentes padrões de ocupação.
Essa é uma área de extensiva literatura, mas o processo que nos interessa aqui
é ainda muito recente, em especial se considerarmos a realidade brasileira. Consiste
na substituição de padrões de ocupação de uma forma inversa à proposta da sociologia ecológica da cidade feita nos anos de 1920 pela Escola de Chicago. Naquele momento, adotando o conceito de sucessão (transposto, quase que diretamente das Ciências Biológicas para a Sociologia), os teóricos, em especial Burgess (apud CORREA,
1993), afirmavam que um lugar ocupado por uma classe abastada seria, no futuro,
ocupado por classe mais baixa, e assim a cidade iria expandindo.
Hoje, pode-se falar no conceito de gentrificação, cunhado em especial por
Neil Smith (2007), como um outro processo de substituição dos padrões de ocupação. Esse conceito está muito vinculado à ideia de reestruturação urbana e/ou renovação urbana. O termo gentrificação (aportuguesamento da palavra inglesa gentrification) indica o processo que o sistema capitalista insere, a partir de uma diversidade de
estratégias político-legais urbanísticas, nas leis de mercado para a oferta de moradia,
o que acaba alterando substancialmente a ocupação da área. Essa alteração, por fim,
serve, em primeiro lugar, para a acumulação e a expansão do capital (SMITH, 2007).
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Em linhas gerais, o processo de gentrificação atua em áreas de baixa atração
para a classe rica, em áreas degradadas, tornando-a áreas valorizadas. Assim, muitas vezes o Estado e seus aparatos (tanto de monopólio de violência física, como, e
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principalmente, legal) atuam de forma a retirar a população de baixa renda, ao passo
que promove uma série de reestruturações urbanas que acabam por valorizar a área e
promover, assim, a ocupação dessa área para a classe dominante.

3 O Programa Vila Viva
A questão das vilas, favelas e ocupações urbanas remonta, como demonstra
Liberato (2007), à criação da ‘Capital de Minas’. Esse contexto resulta da cidade produzida para uma elite, voltada para a realização do lucro e que não tinha espaço para
os trabalhadores, aqueles mesmos que construíram a cidade.
Vários foram os programas sociais destinados a lidar com as favelas, mas nenhum atacou a sua real raiz: a produção capitalista do espaço (CANETTIERI, 2014).
Portanto, o que apenas ocorreu foram paliativos, “ajustes” espaciais que transferiam
o problema para mais distante, ou ainda, soluções que repetiam a própria causa.
Dessa forma, observa-se a proliferação das ocupações em áreas precárias, ilegais, que refletem o exagerado aumento do déficit habitacional no município.
Surge então, em 2005, o Programa de Intervenções Estruturantes em Assentamentos Precários – Vila Viva. Consiste em uma política pública municipal de habitação e atua a partir do plano estratégico elaborado pela Companhia Urbanizadora de
Belo Horizonte (URBEL). O Programa Vila Viva atua em três fases: o planejamento, a
execução e o monitoramento das intervenções. De acordo com a Prefeitura de Belo
Horizonte, o programa de urbanização das vilas e favelas Vila Viva tem por objetivo
a redução de uma parcela do déficit habitacional, bem como a melhoria e a recuperação das moradias já existentes.
O Vila Viva engloba obras de saneamento, remoção de famílias, construção de
unidades habitacionais, erradicação de áreas de risco, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, implantação de parques e equipamentos para a prática de
esportes e lazer. Após o término da urbanização, a área será legalizada com a emissão das escrituras dos lotes aos ocupantes (PBH, 2014).
Como afirma Martins (2013), o Programa Vila Viva executa as tarefas necessárias para a “profunda reestruturação dos núcleos habitacionais, tais como melhoria
do sistema viário, redes de abastecimento de água, coleta de lixo, iluminação pública, saneamento, reestruturação fundiária, remoção de assentamentos e aquisição de
novas moradias”.
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Os critérios para determinar as vilas e favelas que integrariam o Programa são
muito abrangentes, mas buscam destacar sempre a dimensão do risco. Na página web
do Programa Vila Viva está destacada a necessidade de se reduzir o número de famílias que vivem em risco eminente devido à condição da habitação realizada em áreas
sujeitas a escorregamentos e/ou alagamentos. Como explica o técnico da Urbel, “se
a casa não [es]tiver em um local de risco, se ela tiver condições de habitabilidade
adequadas, se ela tiver condições razoáveis” (GUSTIN; SANTOS, 2010, p. 29).

20/07/16 13:35

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

Uma das primeiras intervenções do Programa foi no Aglomerado da Serra,
maior favela do município. Também, o Programa atua na Vila Califórnia, Conjunto Taquaril, Vila São José, Morro das Pedras, Aglomerado Santa Lúcia e Pedreira Prado Lopes.
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Mapa 1
Vilas e favelas de Belo Horizonte (2011)
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4 Quando o Vila Viva, na verdade, mata a favela
O argumento que pretende ser sustentado é que o Programa Vila Viva na verdade atua no sentido de desfavelizar as áreas em que ocorre. Para tanto, a seguir,
apresenta-se a análise de uma série de mapas e informações que devem sustentar
esse argumento.
O primeiro deles diz respeito à contradição dos termos no próprio objetivo do
Programa. Como apontado, o Vila Viva afirma ser responsável por reduzir a população que vive em áreas de risco através das obras estruturantes. Partindo desse pressuposto, era esperado encontrar a ação do Programa nas áreas onde o risco ambiental é mais elevado. No entanto, como observa-se no Mapa 2, essa não é a realidade.
A área de risco, elaborada pela própria Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
realiza a gradação do município de acordo com riscos ambientais presentes em cada
área como risco de deslizamento, alagamento, de solapar, entre outros. No Mapa 2,
apresentam-se as áreas de risco onde estão localizadas as vilas e favelas do município e, em destaque, aquelas que recebem o Programa Vila Viva. A análise da informação revela a contradição no discurso do Programa e sua prática. As áreas em que
ocorrem a atuação do Programa são áreas de risco, em grande maioria de gradação 1
ou ainda área sem risco.

Apesar das ações apresentadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, alerta Pimenta e outros (2013), é necessário que se tenha um olhar crítico sobre o Vila Viva
e de como ele irá atuar. O Programa implica na intervenção em um lugar situado histórica, social e geograficamente. É preciso também considerar que essas obras não
foram solicitadas pelos moradores dos aglomerados atingidos, mas se apresentam
como uma imposição da Prefeitura, o que caracteriza uma “desfavelização forçada”.
As estratégias de remoção dos moradores com a destruição das casas atingem psicologicamente os moradores, já que as casas a serem derrubadas são marcadas e a
destruição é gradual, fazendo com que antes, onde se localizava uma casa, seja aos
poucos substituída por entulho, oferecendo um lugar propicio para o aparecimento
de bichos, proliferando lixo, afetando a passagem e estimulando, assim, a saída de
outras famílias.
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Outro questionamento em relação ao Programa Vila Viva diz respeito à intervenção que, geralmente, inclui a construção de avenidas, ligando um bairro ao outro.
Assim, é necessário perguntar: para quem e para que servem o alargamento de ruas
e a construção de avenidas na favela?
As aberturas das largas avenidas acabam cortando as comunidades e separando-as. Toda a dinâmica de sociabilidade que existia acaba se perdendo por causa das
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Fonte: PBH, 2011.

Além dessa contradição, é necessário destacar que o Programa tem atuado
através da demolição e remoção de um grande número de famílias. Apesar de aparecer com o discurso do reassentamento na área, pesquisas como as de Gustin e Santos
(2010) e de Ribeiro e outros (2009) afirmam ocorrer grande número de famílias que
não são reassentadas na área.

Fonte: PBH, 2011.

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

121
Mapa 2
Vilas e favelas atendidas pelo Vila Viva e áreas de risco
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Fonte: PBH, 2011.

avenidas que, muitas vezes, não chegam nem a possuir uma demanda de trânsito intensa. Mais do que isso, a construção das vias acarreta ainda mais remoções forçadas
de famílias que moravam na área.

Essa tática do “remocionismo”, tão em voga no período da ditadura militar no
município de Belo Horizonte (LIBERATO, 2007), na verdade, ganha apenas nova roupagem. A abertura de vias e as obras estruturantes apenas servem como verniz discursivo para remover famílias que não são reassentadas nas áreas. Representam, portanto, valorizar as áreas em que ocorre esse “remocionismo” (já que vilas e favelas
próximas a empreendimentos imobiliários implicam em preços menores). Esse parece
ter sido o padrão de escolha das comunidades em que ocorre o Programa, como pode
ser observado no Mapa 3.

Observa-se que, das sete comunidades atendidas pelo Vila Viva, cinco estão
localizadas em área próxima àquelas definidas como Superior e Superior-Médio. Essas áreas são ocupadas por pessoas que possuem alta renda e, portanto, representam
alta valorização do preço de imóveis. Portanto, indica uma tendência de valorização
imobiliária indireta em áreas já ricas, uma prática recorrente nas gestões municipais
brasileiras, que usam discursos progressistas, mas que, muitas vezes, reforçam a segregação social.
Como é apontado por Gomes (2008), antes de serem encaminhados para os
prédios, os moradores passam por uma espécie de triagem para identificar as famílias que possuem condições de assumir os custos da moradia, todos elevados devido
à formalização de uma série de gastos. Aqueles que se não encaixam no perfil socioeconômico recebem indenização – em referência à benfeitoria apenas – e vão residir
em locais ainda mais periféricos, muitas vezes em condições ainda mais precárias.
Essa crítica tem sido feita por várias pesquisas (AVELAR et al. 2011; CAMPOS;
MENDONÇA, 2013; COSTA; MENDONÇA, 2012; GUSTIN; SANTOS, 2010; RIBEIRO et al.
2009), seguindo diferentes metodologias a partir do acompanhamento das famílias,
de entrevistas e da análise da ação do poder municipal. Essas pesquisas indicam que
muitas famílias são obrigadas a se deslocarem para áreas mais distantes, para as periferias metropolitanas (CANETTIERI, 2015). Como resultado, acaba tornando as famílias ainda mais precarizadas, pois, por mais vulnerável que seja a moradia nas favelas
atendidas pelo Vila Viva, como indicadas no Mapa 3, são bem localizadas no tecido
urbano da capital mineira e, portanto, possuem acesso facilitado aos vários serviços
urbanos, como escola e posto de saúde, bem como a reservas de trabalho.
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O que se encontra, portanto, é um intenso processo de gentrificação, em especial próximo às áreas valorizadas. A partir deste processo, é possível relacioná-lo
com o aumento da periferização da região metropolitana de Belo Horizonte, obrigando os pobres que antes residiam nessas áreas a buscarem novos espaços para ocupar.
A expulsão dessa população por várias medidas, a partir de um discurso inclusivo, é o
resultado final do Programa Vila Viva.
Como aponta a pesquisa de Motta (2012), as vilas e favelas que compõem
o Programa são definidas pelo interesse do capital imobiliário. Por isso, a localiza-
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Mapa 3
Vilas e favelas e tipologia sócio-ocupacional
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Fonte: Brigadas Populares, Mídia Social, 2008.

ção preferencial na porção centro-sul
de Belo Horizonte. Assim, o Vila Viva,
na verdade, representa uma oportunidade de modificar a paisagem da favela, os padrões urbanísticos e, principalmente, o sistema viário para atender as
demandas da cidade formal.
Figura 1
Casas marcadas para demolição por obras do Programa
Vila Viva

5 Considerações finais
De acordo com Maricato (2003), a maior parte da produção habitacional popular brasileira é feita à margem da lei e sem o concurso de profissionais arquitetos e
engenheiros, o que leva a uma vida de privações e precariedade no que concerne aos
elementos mais básicos que a vida nas cidades poderia oferecer.
O Programa Vila Viva parece contribuir ainda mais para a expulsão dos pobres, existindo para desfavelizar áreas valorizadas e reproduzir periferias cada vez
mais distantes.
O Programa estaria agindo de acordo com interesses escusos, objetivando,
em realidade, favorecer o processo de especulação de áreas próximas às moradias de
classe média e alta belo-horizontina. Assim podemos ler o Manifesto Vila Viva ou Vila
Morta, assinado por vários movimentos sociais da capital mineira:
A enxurrada de benefícios divulgados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
oculta as verdadeiras consequências que fazem do ‘Vila-Viva’ uma política perversa
do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras que vivem nas favelas afetadas. Os grandes meios de comunicação elogiam a iniciativa e simplesmente ignoram
as graves consequências para as comunidades e as famílias atingidas por esse programa de desfavelização forçada, claramente orientado por outros interesses (MOVIMENTOS, 2007, s.p.).

Ao urbanizar essas vilas, e com a consequente formalização dos custos de vida
em serviços urbanos, como água e luz elétrica, a população pobre é obrigada a sair
de suas antigas moradias para buscar áreas mais coerentes com sua renda mensal,
deixando o espaço anterior livre para o jogo imobiliário.
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Vila das Antenas:
uma história por construir
Janete Flor de Maio Fonseca 70
Mary Francisca Guimarães 71

Resumo: Este texto tem como finalidade apresentar e refletir sobre a mobilização, a organização e as ações dos moradores da Vila das Antenas-Morro das Pedras, Belo Horizonte, em
resistência aos processos de gentrificação que aconteciam na região a partir das intervenções
do PAC-Vila Viva, promovidas pelo Poder Público Municipal. Dentre as ações que aconteceram
no período, destacamos aquelas realizadas pelo Grupo História em Construção, criado por um
grupo de moradores. Esse Grupo registra o início de suas atividades em 2010, quando os integrantes passam a desenvolver atividades culturais como uma estratégia de ocupação do território, promovendo ações de autoafirmação da identidade, valorização da produção cultural
local e preservação da memória dos moradores da favela, numa perspectiva de discussão sobre
os direitos à cidade.
Palavras-chave:

história; memória; território; favela; Vila das Antenas.
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1 A Vila das Antenas
Há divergências em torno do nome do local: Vila Antena ou Vila das Antenas?
Enquanto nos registros da Prefeitura é comum o nome no singular, para os moradores, a denominação recorrente é Vila das Antenas, com a justificativa de que o plural
faz-se em referência às três torres de transmissão de energia elétrica da CEMIG que
atravessam a região. Por essa consideração, neste trabalho adotaremos a identificação do local usada pelos moradores.
A Vila das Antenas é uma das favelas mais antigas ao lado de outras seis (São
Jorge I, II, III, Leonina, Santa Sofia e Pantanal) compondo o Morro das Pedras, na
Região Oeste de Belo Horizonte. O acesso pela avenida Raja Gabaglia torna a vila vizinha dos bairros de classe média da regional Centro-Sul e beneficiada pela variedade
de linhas de ônibus e comércio; o acesso pelas avenidas Silva Lobo e Barão Homem
de Melo facilita também o acesso a uma série de serviços, como hospitais e escolas.
De acordo com os dados do Plano Global Específico (PGE, 2001)72, produzido
pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL), a Vila das
Antenas apresenta aspectos físicos com poucos pontos considerados de risco geológico ou ambiental. Grande parte das habitações está em áreas com declividade abaixo
de 30%, com exceção de alguns pontos confrontantes com as vilas São Jorge II e III.
Atualmente, a Vila das Antenas pode ser considerada uma das mais bem equipadas com os serviços de água, esgoto, asfaltamento e iluminação – conquistados,
conforme afirmam alguns moradores, pela mobilização coletiva. Nos anos 1970 e 80,
as reivindicações eram organizadas pela Associação de Moradores.
Nascimento (2011), em estudo sobre a região, afirma que:
(...) aproximadamente 95% das edificações do Morro das Pedras são de alvenaria, 2%
de adobe, e o restante de lona ou latão. Esses números, somados aos dados sobre a
infraestrutura do bairro corroboram a constatação de que se trata de uma área não
apenas bem localizada, mas relativamente bem servida no que se refere aos serviços
básicos, principalmente em comparação às outras favelas do município. É importante considerar que a ocupação em grande parte do morro é bastante antiga, e as melhorias foram conquistadas gradualmente pela população (p. 77).
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As informações sobre a população da Vila das Antenas, com origem no Censo
2010, revelam o registro de 1.600 habitantes, distribuídos entre homens e mulheres,
sendo que ali existem mais mulheres que homens – 52,94% de mulheres e 47,06%
de homens. O Censo 2010 também indica maior quantidade de jovens que idosos; (as
duas faixas etárias com maior concentração de pessoas são entre 0-14 anos (29,4%)
e 15-64 anos (65% da população). Sobre as condições das moradias, o Censo revela
que constam na região 493 domicílios particulares permanentes, sendo a proporção
de domicílios ocupados igual a 91,5%.
72 O Plano Global Específico (PGE) é um instrumento de planejamento que norteia as intervenções de reestruturação urbanística, ambiental e de desenvolvimento social nas vilas, favelas e conjuntos habitacionais populares. Ele consiste em
um estudo aprofundado da realidade dessas áreas, considerando os aspectos urbanístico, socioeconômico e a situação
jurídica do terreno. Disponível em: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.
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Camargos (2012), ao descrever as condições de moradia e legalização dos terrenos dos moradores, afirma:
A Vila é definida pela Lei nº 7.166/96 (Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo) como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), ou seja, como região na qual
há interesse público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, no entanto, a lei não tem tido eficácia em proteger seus moradores
da expulsão (p. 47).

Apresentado este retrato da Vila das Antenas, faz-se necessário contextualizar
um pouco mais de sua história no conjunto das lutas das vilas e favelas brasileiras.

2 A cidade e a Vila: enfrentamentos históricos
O discurso sobre uma vila, um aglomerado ou uma favela quase sempre os
apresenta como espaços apartados da cidade. Assim, é comum ouvirmos falar de uma
divisão que por vezes torna dicotômico o “Morro” e o “Asfalto”. A cidade muitas vezes torna opaca a presença das favelas, construindo muros e negando sua história
nos espaços institucionais de memória. Ribeiro (2013), ao analisar os mapas turísticos de 2006 e 2013, elaborados pela BELOTUR (Empresa de Turismo de Belo Horizonte), e os mapas de cobertura de coletas domiciliar e limpeza de vilas, da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), afirma que eles “ora omitem vilas e favelas, ora
as representam como manchas de cor magenta.” (p. 27). Para a autora, essas manchas criam linhas que isolam a cidade formal da cidade informal, separando a cidade em lados opostos e determinando os espaços informais como homogêneos, sem
características individualizantes dos modos como surgiram, organizaram-se e foram
se desenvolvendo.
Por outro lado, a favela possui labirintos só conhecidos por seus moradores,
onde cada beco se torna uma proteção aos modos de vida e as relações sociais que
lhe são próprias, e desconhecidas dos visitantes. Um exemplo deste estranhamento
pode ser verificado no depoimento da estudante de arquitetura Joana Barbosa Vieira
da Silva sobre suas primeiras impressões ao entrar em uma favela, durante a experiência de colaboração com o Grupo MOM: Morar de Outras Maneiras, da Universidade
Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte:
O sentimento inicial foi de espanto. Perdida no Novo Mundo que precisei de entender, procurei também na minha formação o conforto e o suporte para aquele embate,
mas no início, ela mostrava-se incapaz de me esclarecer (...) Necessitei de compreender a favela no contexto brasileiro, precisei de encontrar na História as origens para
tamanha realidade (...) A favela e aquela exclusão territorial parecia-me complexa
para alcançar só na arquitetura… (SILVA, 2006, X e XI).

O que podemos reconhecer a partir das impressões dadas pela autora é que ela
se encontra em um território informal, organizado com lógicas paralelas e desconhecidas da cidade formal por ela frequentada. Por isso mesmo, a autora constatou que
para adentrar aquele território precisaria de outros saberes, de outras experiências de
vida, e acima de tudo do desejo de ultrapassar os limites da cidade formal.
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Em Carne e pedra (2003), Richard Sennett analisa como, ao longo da História, as cidades foram se dividindo entre aqueles espaços formais, idealizados por seus
construtores e frequentados pelos grupos mais privilegiados, e aqueles espaços informais, taxados como insalubres, desordeiros e por isso mesmo perigosos. Para o autor,
os construtores e administradores das cidades realizaram suas construções dentro de
uma lógica que só comportaria determinados moradores, ou alguns corpos controlados, e em acordo com a lógica do poder instituído. Corpos diversos, por não se adaptarem, acabariam por serem exilados da vida citadina. Dessa forma, as cidades contemporâneas foram fortemente marcadas pelo sentido de organização e pelo discurso
da higienização, o que se verificou através das inúmeras reformas urbanas realizadas
ao final do século XIX e início do século XX que buscavam “torná-las saudáveis”. Espaços populares, com modos de vida próprios, eram condenados e seus moradores
expulsos do convívio da “cidade sadia”. Reforçou-se assim a visão da pobreza como
sinônimo de sujeira, doença e desordem, reafirmando o estereótipo das classes populares como “classes perigosas”. Assim, são desqualificados os espaços e os moradores
das favelas, caracterizando-os como insalubres, desorganizados, imorais, violentos,
orientando assim que “homens de bem” se mantivessem afastados e legitimando a
ação repressora do Poder Público.
Essa divisão da cidade entre espaços da ordem e espaços da desordem pode
ser verificada ao longo da organização de Belo Horizonte. As primeiras vilas e favelas
surgem na construção da Capital, no final do século XIX. Os trabalhadores da construção civil, responsáveis por edificar a capital republicana dos mineiros, passaram a ser
classificados, logo após sua inauguração, como uma “classe perigosa”, não adaptável à “cidade civilizada” que se pretendia criar. A esses trabalhadores foram destinados terrenos fora do trajeto da Avenida do Contorno, limite estipulado pela Comissão
Construtora para a Cidade de Belo Horizonte (BARRETO, 1995).
Em continuidade a essa determinação de separação dos pobres dos limites da
cidade formal, em 1920, sob uma ordem do governo municipal, os moradores das primeiras favelas de Belo Horizonte – no Córrego do Leitão, Barro Preto; no Alto da Estação, Santa Tereza; no Lagoinha; no Barroca, em uma região conhecida como Vila
Lídia, foram transferidos para a região do Morro das Pedras, tornando evidente esse
traço de separação. O novo espaço designado afirmava mais uma vez, de um lado, a
cidade racionalmente pensada nas pranchetas dos engenheiros, do outro, a cidade
nascida do improviso de moradias de lata, adobe e pedras, as cafuas (Site PBH/História/Morro das Pedras).
Para Samuel Oliveira (p. 42) ocorreu uma simultaneidade entre a instauração
do Poder Municipal na cidade, nos anos posteriores a sua inauguração, e a organização dos movimentos de bairros, vilas e favelas, uma vez que estes, extremamente populosos e distantes do centro da cidade, tornavam-se focos de atuação dos políticos
em busca da formação de bases eleitorais. Assim,
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Estimulava-se a formação de associações civis e comícios em bairros com um repertório de ação dos moradores para lutarem por melhorias, para garantirem as ‘promessas’ de benefícios. Destarte, essas associações civis dos bairros, vilas e favelas
ganhavam força por vocalizarem demandas aos políticos que, agora, dependiam do
voto para terem seus mandatos perpetuados (p. 44).
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Em 1949, a cidade assiste ao surgimento de “Associações de Defesa Coletiva”
contra ordens de despejo, sendo emblemático o caso da Vila São Vicente, próxima
à Gameleira, que mobiliza a comunidade e acaba por pressionar o Poder Municipal a
mediar uma disputa por terreno entre antigos operários da construção de Belo Horizonte, que para lá foram encaminhados pela Prefeitura Municipal, contra os interesses de herdeiros das terras. A pressão política exercida através de reuniões com
a Prefeitura e vereadores acabou por levar o governo municipal a comprar o terreno
e doar a seus moradores. Assim, este exemplo de mobilização e atuação política de
uma comunidade popular se tornou referência exaltada pelos movimentos de vilas e
favelas ao longo do tempo (OLIVEIRA, 2011, p. 46).
Historicamente, podemos dizer que os anos que se seguiram foram difíceis
para os moradores de vilas e favelas em todo o Brasil. Nos anos 1950, período em que
se edificavam as primeiras moradias na Vila das Antenas, prevalecia nacionalmente
o discurso que via as favelas como um problema a ser solucionado. O Poder Público,
apoiado pela imprensa da época, reafirmava a necessidade de se buscar uma alternativa para a precariedade da vida dos moradores desses locais e melhores condições
em outro lugar. Para Marcelo Brum (2013, p. 180-186), é a partir da instauração da
Ditadura Militar, em 1964, que se ampliou a criminalização dos bairros populares,
vilas e favelas. No Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil chegou a defender em Editorial
a erradicação das favelas, já que nelas “se encontrava tudo que é condenável”. Com
base em laudos técnicos, avançam os discursos remocionistas e o encaminhamento
dos moradores de favelas para conjuntos habitacionais, sempre mais próximos das
fábricas, que precisavam da força de trabalho. Esse processo criminalizou ainda mais
o “favelado”, avaliado pelo poder público como o único responsável pelos conflitos
entre a “Cidade” e a favela. A remoção para conjuntos habitacionais legalizaria assim
a moradia e regeneraria o antigo delinquente.
Nos anos 1980, os brasileiros assistiram à crise econômica internacional, que
sepultou de vez o milagre econômico e a ditadura militar. No processo de redemocratização do país, as favelas foram alvos da atuação de novos grupos organizados
da sociedade civil, como ONG, Associações de Moradores e Pastorais de Favelas. Neste contexto, foi adotado por parte do Poder Público um discurso de urbanização das
favelas em substituição ao de remoção. Todavia, com o surgimento de novos bairros
e o crescimento do comércio, ampliam-se as pressões do mercado imobiliário. Diante
deste novo quadro, novos discursos se apresentam, ameaçando a existência em especial das favelas: o ambiental, o de segurança por se tratar de áreas de risco, e o discurso da violência, ampliado pela presença do tráfico de drogas.
Mas retornemos ao Morro das Pedras, mais precisamente à Vila das Antenas
onde, no início do século XX, os moradores enfrentavam, como outras comunidades
brasileiras, grandes desafios. Caracterizado por uma topografia irregular e íngreme,
o Morro das Pedras recebera esse nome porque até 1920 funcionava ali uma pedreira
de onde foram extraídas pedras para a construção da cidade. A região estava longe
de despertar o interesse dos moradores da Capital, a maioria funcionários públicos
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oriundos da antiga capital Ouro Preto. Portanto, tratava-se de área relegada a um
completo abandono, só podendo servir aos mais pobres. Esse desinteresse pelo local
e a precariedade de vida de seus habitantes comprovam-se pelo fato de que passados
os primeiros 20 anos daquele assentamento, a região passou a servir de depósito de
todo o lixo de Belo Horizonte, formando-se o primeiro aterro sanitário da cidade (Site
Portal PBH, História Morro das Pedras).
As precárias condições desse lugar e a paradoxal importância dele para os moradores que retiravam dali suas riquezas podem ser avaliadas no documentário Aterro, produzido por Marcelo Reis em 2011. Para muitas famílias, o lixão representou o
local de sustento, mas também de tristezas, como o desmoronamento que aconteceu
em 1971, vitimando centenas de moradores. Em 1975, esse aterro foi transferido para
outro local da cidade. Vemos assim que o nascimento do Morro das Pedras, bem como
sua expansão com o surgimento das vilas que o constituem, obedeceu a uma determinação político-social que estabelecia naquele momento a quem pertencia a cidade
formal, saudável e civilizada, e, por outro lado, aqueles que dela seriam apartados.
Ao longo de 50 anos, o cenário da Vila das Antenas tem se transformado, enquanto que a maioria das famílias que ali chegaram, por volta dos anos 1940, permanecem nas novas gerações. Da época em que o chamado Lixão era o grande atrativo
para novos moradores até os dias atuais, as mudanças que ocorreram revelam os desafios e as conquistas enfrentados pelos moradores, em especial aqueles resultantes
das políticas públicas.
O Programa PROFAVELA (1983), promovido pela Prefeitura, distribuiu títulos
de propriedade a um número considerável de famílias. Devido a esses títulos, parte
dos moradores da Vila das Antenas passou a se caracterizar como proprietários legais do espaço que ocupam. Outros programas de política pública, em outras épocas,
aconteceram. Na década de 1990, o Orçamento Participativo (1992), o Conselho Municipal de Habitação (1994), os Planos Globais Específicos (1995) e os empreendimentos autogestionários (1996) estabeleceram naquele espaço algumas intervenções
estruturantes. Assim, pode-se afirmar que, no espaço cotidiano da Vila das Antenas,
a história do local vem acumulando experiências relacionadas a interações, negociações e enfrentamentos realizados por iniciativas de caráter coletivo ou individual.
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Em 2007, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou para os moradores o projeto
de realização de obras de Urbanização no Morro das Pedras como um empreendimento votado no Orçamento Participativo de 2005/2006, a ser realizado com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Apesar de um discurso com propostas
de melhoria urbana, o anúncio da necessidade de remoção de 109 famílias despertou
nos moradores a desconfiança de que a proximidade com bairros nobres, comércio de
luxo e o fácil acesso a várias regiões da cidade haviam transformado a Vila das Antenas em alvo de outros interesses, relacionados antes com a especulação imobiliária.
O que era desconfiança para os moradores foi denunciado, por autores como
David Harvey (2009) e Raquel Rolnik (2001), como um processo de “enobrecimento”
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de regiões que consiste na transformação de espaços urbanos das grandes cidades,
em geral áreas ocupadas pela população mais pobre, de acordo com interesses de urbanização, de circulação, turísticos, mas principalmente imobiliários, processo conhecido como Gentrificação73. A luta travada entre moradores e técnicos da URBEL a
partir de 2007 também era pelo direito à cidade, da qual os moradores já tinham sido
apartados pelo poder público, que agora queria expulsá-los.
É nesse contexto que inúmeros movimentos sociais urbanos vêm atuando no
Brasil e em outros países com práticas de apossamento territorial, em especial em
áreas do centro das grandes cidades, buscando intervir diretamente no planejamento
e na destinação que é dada aos espaços públicos pelo poder constituído e pelo saber
técnico por ele autorizado. Porém, continuamente nossas cidades têm sido arbitrariamente transformadas sem efetivar uma política participativa na qual esteja garantida
a presença de seus moradores nas decisões, apesar de as propagandas institucionais
dizerem o contrário. Frente a essa situação, os moradores resistem, organizando-se
em grupos e diversificando os modos de ocupação da cidade.
Dito isso, é importante ressaltar que na Vila das Antenas também identificamos esse movimento social em dois momentos distintos. O primeiro momento, quando os moradores se organizam para questionamento dos modos de remoção e valores
de indenização e avançam nessa discussão, passando a reivindicar o direito de permanência no local; o segundo momento, quando essas reuniões de enfrentamento
ao Vila Viva passam a se esvaziar, com a baixa frequência de moradores, e parte das
lideranças locais busca, então, outras estratégias para mobilização local com ações
culturais para afirmação de nova perspectiva de discussão, abordando a partir daí as
questões de direito à cidade.
Nascimento (2011, p. 87) aponta que as primeiras ações de enfrentamento
à remoção de moradores foram realizadas pelo Núcleo de Habitação (2007) e pelo
Conselho de Moradores, criado com apoio da Defensoria Pública de Minas Gerais, em
2008. Esse segundo grupo de mobilização às intervenções do Programa Vila Viva na
Vila das Antenas era formado por cerca de 20 pessoas e tinha como objetivos obter
informações a respeito das intervenções do PAC e repassá-las à comunidade, para que
ela pudesse se manifestar sobre a forma como as remoções estavam acontecendo e contestar a falta de indenização prévia e justa (que considerasse a titularidade do terreno).
Diante das falas especializadas dos representantes da Prefeitura, o Conselho
de Moradores buscou ajuda técnica na área de arquitetura e urbanismo, sendo recebido pelo grupo Morar de Outras Maneiras (MOM), da Escola de Arquitetura da UFMG.
Essa aproximação entre moradores, professoras e alunos da universidade representou
uma nova etapa para as discussões, possibilitando que o reconhecimento da luta por
moradia compusesse um conjunto de lutas maiores, pelo direito à cidade. As reuniões aconteciam, mas aos poucos a participação dos moradores foi diminuindo, provocando em alguns membros do Conselho uma inquietação sobre novas estratégias
de mobilização na comunidade.
73
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Para saber mais sobre o processo de gentrificação, buscar em Rodrigues (1992).
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O diálogo travado entre os antigos membros do Conselho, outros moradores
que também atuavam na Vila e a Universidade resultou numa ampliação de projetos
e caminhos para novas intervenções. Em 2010, o MOM, coordenado pelas professoras
Ana Paula Baltazar e Silke Kapp, apresentou um projeto de pesquisa para levantamento das práticas de autoconstrução dos moradores. Essa experiência possibilitou
uma estratégia de contato direto com outros residentes da região, revelando memórias técnicas e consequentemente memórias afetivas. Aos poucos, delineava-se um
desejo desse novo grupo de intensificar ações culturais que promovessem tempos e
espaços de encontro e lazer no interior da Vila, para maior interação entre diferentes
gerações. Surgiu, assim, o Grupo História em Construção.
Das primeiras atividades de caráter cultural realizadas pelo Grupo História em
Construção, o “Cine-Parede” foi o que mais atraiu a participação de moradores. Essa
atividade aconteceu durante três anos seguidos, no início das noites de domingo, em
uma quadra próxima à rua Central. Conforme se pode ver em fotos que registram os
encontros na época, a infraestrutura básica se constituía de um plástico preto para
proteção contra o sol, alguns tapetes no chão, livros espalhados sobre eles, uma caixa de som, um notebook, um projetor e a parede de uma casa onde os filmes eram
projetados. Pelas fotografias é possível identificar a presença colaborativa das crianças, participando ativamente na limpeza e preparação do local. Havia domingos especiais, quando os encontros se ampliavam com outras ações culturais, como música
e grafite. Assim, a quadra se transformou em um espaço demarcado pela grafitagem
de textos e imagens que afirmavam a ocupação do território por crianças e jovens,
podendo ser vista como espaço de valorização da identidade e consequentemente autoafirmação dos moradores.
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Naquele espaço, crianças e adultos
passaram a brincar. Juntos realizaram trocas culturais importantes, muitas vezes interditadas pela diferença de gerações, apesar da diferença de comportamento durante a projeção dos filmes. Enquanto alguns
participantes mantinham-se atentos ao desenvolvimento da história, para outros não
havia problema entre sair e voltar ao local, demonstrando que talvez o menos imGrupo História em Construção - Atividade Cine Parede
na quadra. Vila das Antenas, 2010
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Com uma ação cultural que agregava novas experiências às brincadeiras que
já aconteciam na quadra, o Grupo passou a intervir naquele espaço e tempo com outras formas de cuidado, trazendo a novidade de acesso a novas experiências culturais,
como o cinema, sarau de poesias, encontros de professores, estudantes e moradores,
feiras para escambo (trocas de plantas e saberes), apresentação de debates, teatro.
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portante era o enredo do filme e o mais significativo, a oportunidade de aproveitar
aquele espaço público.
Em um panfleto do História em Construção lê-se a frase “Não temos sede, temos sede”, uma alusão ao fato de o Cine Parede ser organizado e implementado na
rua, já que o Grupo não tinha espaço próprio para a instalação de seus equipamentos
e reuniões. A falta de um local construído para proteger-se do sol e da chuva era um
limite, mas não serviu como empecilho para ações do Grupo.
A experiência de ocupação das ruas, becos e quadra, segundo o depoimento
de integrantes, acabou sendo aproveitada para atrair a curiosidade dos transeuntes,
que, passando pelo local, indiretamente se aproximavam dos eventos.
Essas ações culturais também contribuíram para abrir o espaço da vila para
moradores de outras regiões. A vila se revelava assim como outro espaço da cidade,
não mais apartado ou ignorado pelos mapas. O território ganha visibilidade na cartografia sentimental daqueles que o frequentaram. Essa visibilidade rendia reconhecimento e valorização às propostas de intervenção e a quem delas participava, trazendo novos projetos e parcerias.
A rua foi nesse período de três anos do História em Construção um espaço privilegiado para a mobilização do coletivo de moradores. Se as reuniões de resistência às remoções cada vez mais se esvaziavam, os eventos de lazer possibilitavam as
conversas sobre a vida das pessoas. Em um tempo de descanso, pausa de domingo à
tarde, entre a rotina do trabalho durante a semana e as tarefas de casa, o Cine Parede, então, por sua vez, provocava os moradores a saírem de casa para outra forma
de convivência e de conversas, enquanto acompanhavam histórias tão diversas das
próprias vividas por eles.
Entre 2010 e 2013, período a que nos dedicamos para análise das ações do
Grupo História em Construção na Vila das Antenas, é possível acompanhar o crescimento das intervenções culturais realizadas por essa organização de moradores. Também está em fotografias o registro de diferentes eventos além do Cine Parede, como
a festividade ligada à Semana de Museus, o encontro com professores estrangeiros
visitantes da Escola de Arquitetura, a I Mostra das Riquezas Culturais da Vila.
Ao lado do debate pelo direito à moradia, o Grupo História em Construção incluiu a discussão sobre os direitos à cidade, tornando visível desejos até então desconsiderados, como o de preservação da memória, da legitimação dos modos de vida
próprios e da participação de uma rede de solidariedade com agentes culturais de
outras favelas. No encontro entre os agentes culturais de diferentes favelas, fortalecia-se a afirmação de que as favelas também têm uma história dentro da história das
cidades. A produção dessa história deve ser realizada por seus próprios moradores.

3 A construção de uma história:
em busca de uma autorrepresentação
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A história da Vila das Antenas não está representada na história de Belo Horizonte. Assim, como tantas vilas, favelas e bairros populares, não há referências a
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seus personagens, líderes, rituais, modos de vida ou produção cultural nos espaços
de memória oficiais da capital dos mineiros. Diante disso, a divisão entre a vila e a
cidade parece impossível de ser superada, como se uma não se reconhecesse na outra. Como se a Vila não estivesse encravada no coração do espaço geográfico de Belo
Horizonte. Com se fosse outra cidade. Não é a toa que é costume entre os moradores
mais antigos da capital dizerem que “Vão à Cidade” quando saem de sua comunidade. Mas mesmo não sendo identificadas em mapas e documentos oficiais - até porque
estes tratam o local como “Vila Antena”, nome não usado pelos moradores -, há um
contato diário entre estes dois lados de uma mesma cidade que se faz no trânsito dos
moradores: a caminho do trabalho vão operários, domésticas, mecânicos, professores, padeiros, confeiteiros, cozinheiras, faxineiras, comerciantes, enfermeiros, cabeleireiras, balconistas; a caminho da escola vão moradores de todas as idades, gêneros
e raças na busca de formação, da Educação Infantil à universidade.
Desde sua fundação, o Grupo História em Construção se preocupa também em
recolher, preservar, divulgar e valorizar a memória dos moradores da Vila das Antenas. Em conjunto com alunos do Grupo MOM, da Escola de Arquitetura da UFMG, ouviram-se moradores mais antigos da vila, buscando com isso traçar uma história de
sua ocupação e suas transformações. Os depoimentos podem ser vistos no documentário Vou me acabar aqui, disponível no YouTube. Através de entrevistas casuais, os
moradores vão puxando no fio da memória as características das primeiras moradias
feitas, em sua maioria, de lata; o processo de abertura das primeiras ruas; as dificuldades de conseguir lavar roupa, na falta de um sistema de água e esgotos; a ausência
de energia elétrica nas casas; a carência de transporte público. Mas também falam
de solidariedade, das histórias de superação, da formação de laços de amizade, tão
comuns entre moradores de regiões populares. Acima de tudo, falam da Vila das Antenas como um território compreendido antes como um espaço de identidade e pertencimento que uma localização geográfica.
Os depoimentos dos moradores permitem vê-los descrever, com uma nostalgia
contida, a produção de tijolos para a construção de suas casas. Ali há o orgulho do
domínio de uma técnica milenar, que talvez os alunos da Arquitetura não conhecessem. Narram como cada edificação foi erguida e como uns auxiliavam aos outros na
formação da comunidade.
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Cada experiência coletiva foi importantíssima para a construção do sentido de
comunidade. Como as longas caminhadas das mulheres com trouxas de roupas na cabeça e marmita nas mãos para lavarem as roupas na beira do córrego. Nesse trajeto e
na espera da secagem da roupa, havia o tempo da conversa e das trocas de saberes.
Lembranças fortes que, compartilhadas, definem o grupo e dão raízes históricas a todos os moradores da Vila das Antenas, até mesmo àqueles que não viveram esses momentos. A comunidade possui várias histórias que precisam ser registradas e divulgadas para serem conhecidas, pois as ameaças são muitas, entre as quais duas mais
graves: a remoção de moradores mais antigos e o esquecimento histórico.
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Cada vez mais a preocupação com a preservação da Memória e da História se
apresentam em discursos políticos e estratégias de ação dos diferentes grupos sociais. Segundo Stuart Hall (2000), no mundo contemporâneo marcado pela globalização e pela revolução das comunicações e da tecnologia existe cada vez mais uma
tensão entre o global e o local. Ao mesmo tempo, cada vez mais há uma vontade de
conhecer outras culturas distantes ou mesmo próximas. O principal risco é que essa
curiosidade pela cultura diversa se transforme apenas em consumo e não produza respeito e apoio a essa singularidade. O interesse pela diferença faz-se produtivo à medida que se torna aliado da consideração da memória como elemento essencial para
a compreensão de quem somos e como nos relacionamos com o mundo.
Se, para Halbwachs (1990), a memória coletiva é a memória nacional, estabelecendo pontos de referências como monumentos e museus, onde a memória poderia
ser ativada ou reconhecida, para Pierre Nora (1984), herdeiro da geração de historiadores da Escola Francesa de Annales, a história se faz conhecimento uma vez que sistematiza e contextualiza a memória dos mais variados grupos sociais. Halbwachs excluía aqueles que não se adequavam a um projeto de memória oficial, como é o caso
dos moradores de vilas e favelas. Já Nora defendia a necessidade de constituição de
lugares da memória, cujo valor simbólico ou funcional permitiria a todos conhecer e
vivenciar as diversas memórias de grupos.
Podemos compreender que as cidades podem se tornar lugares de memória se
valorizarmos a diversidade de territórios e objetos biográficos que representem seus
vários sujeitos históricos e suas histórias de vida. Se a História é conhecer experiências de outros homens em outros tempos e lugares, a cidade, como um lugar de memória, deve abrigar todos os seus territórios, alargando, assim, nossas possibilidades
de experienciá-la.
Para Michel Pollack (1989), memórias e silêncios se digladiam no interior das
cidades. Crítico de uma história oficial calcada na homogeneização das memórias coletivas, Pollack defende o estudo das “memórias subterrâneas” tão fortemente silenciadas e assim submetidas a uma ameaça de esquecimento. Para o autor, é através
da oralidade que lembranças foram guardadas e compartilhadas dentro dos grupos
tradicionais e populares, protegidas de estruturas formais que poderiam engessá-las
ou apagá-las. Por serem ignoradas ou desprezadas pelas estruturas formais de memória, mantiveram-se preservadas da ação da memória coletiva, organizada pelo Estado
e legitimada pelas elites sociais. Essa mesma oralidade, recuperada, traria à superfície lembranças esquecidas, potencializando o autorreconhecimento e autovalorização do grupo.
De um lado, a memória oficial organizada a partir das representações construídas pelos grupos privilegiados e pelo Estado. Do outro lado, a memória popular constituída por uma variedade de personagens, às vezes mantida em silêncio, ou apenas
compartilhada na intimidade familiar. Pollack denomina memória subterrânea àquela
silenciada no interior dos grupos esquecidos pela História Oficial. Segundo o autor,
ela necessita vir à tona. Assim, defende a promoção de projetos que façam submergir
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A partir desse debate, podemos entender a importância do conjunto de ações
do Grupo História em Construção na valorização da memória dos moradores da Vila
das Antenas. Com a ocupação da quadra, ruas e becos, crianças e jovens puderam se
encontrar, constituindo nessa experiência um espaço público de diálogo entre gerações. Assim, abriram a possibilidade de compartilhar experiências, conhecer sobre o
passado de seu lugar e, principalmente, valorizar a luta dos moradores mais antigos
pela permanência das moradias. Com as entrevistas, o Grupo produziu um registro
documental que valoriza a oralidade como documento histórico, identifica os sujeitos
históricos locais e seus testemunhos e ainda possibilita a construção de uma narrativa histórica por seus moradores. Assim, a Vila sai do subterrâneo e se apresenta à
cidade e na cidade. Se, por um lado, as ações fortaleceram o sentimento de pertencimento e autoafirmação dos moradores da Vila das Antenas, de outro, acabaram por
promover a transformação dos membros do Grupo História em Construção, também
moradores daquele território.

Grupo História em Construção - Atividade de grafitagem na quadra. Vila das Antenas, 2013

Fonte: Foto de arquivo pessoal.

e compartilhar essas memórias silenciadas, como uma oportunidade para desenvolver a cidadania além de reconhecer a identidade e o patrimônio de grupos populares.
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Fonte: Foto de arquivo pessoal.
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Segregação socioespacial e o
Efeito-Vizinhança na diferença de
localização de favelas em Belo Horizonte
Eduardo Marchetti Pereira Leão da Motta 74

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal discutir as favelas no âmbito da segre-

gação urbana e sob a ótica do Efeito-Vizinhança, investigando sua localização e sua relação com
o entorno. Para tanto, são analisados dados do Censo de 2010 de três favelas e de bairros do
entorno em áreas centrais de Belo Horizonte. Por meio dos conceitos de proximidade física e
distância social, pretende-se refletir sobre os benefícios e prejuízos acometidos a ambos os
grupos sociais. A consolidação de vilas e favelas em áreas centrais da cidade pode ser considerada uma parte da metrópole fractal na medida em que complexifica a macrotendência centro-periferia. Portanto, conclui-se como necessário um olhar específico para esses espaços favelados,
a partir de seus moradores e de sua dinâmica, enfim, de seu espaço vivido, em constante conflito com o espaço concebido do planejamento urbano.
Palavras-chave: segregação socioespacial; favelas; efeito-vizinhança.
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As grandes desigualdades que marcam os países latino-americanos, no geral,
e o Brasil, em especial, têm fortes influências sobre a organização do território, assim como a configuração espacial também tem impactos sobre as relações sociais. A
concepção de espaço aqui referida remete à intrínseca relação que guarda com a esfera social. Não apenas relação causal unívoca, na qual o espaço é um mero receptáculo que reflete as relações sociais, mas em uma dialética socioespacial. Soja (1993,
p. 65), ao debater essa questão em Lefebvre e Harvey, assevera que a estrutura espacial não é separada com suas próprias leis de construção e transformação, nem é
simplesmente produto da estrutura de classes baseada nas relações sociais de produção. O espaço representa, sim, um componente dialeticamente definido de relações
de produção gerais, simultaneamente sociais e espaciais. Logo, tem-se que o espaço
socialmente produzido é uma criação em constante mutação e que resulta de transformações nem sempre com rebatimento óbvio no território.
A terra é um fator em disputa e um produto comercializado via mercado; portanto, regulada pelas leis econômicas de demanda e oferta. Segundo a teoria neoclássica da economia, baseada na lei da “mão invisível”75, os indivíduos perseguem
seus interesses de forma a otimizar suas escolhas com base em seus recursos. Dessa
maneira, cada um agindo isoladamente em busca de maximizar sua utilidade resultaria num equilíbrio comum, não havendo a necessidade, portanto, de uma entidade
superior coordenadora.
Neste sentido, o mercado de localização residencial seria guiado, na tradição
ortodoxa, por uma “mão invisível urbana” e resultaria em uma ordenação socioespacial disposta em círculos concêntricos. Isto significa que “a liberdade que os indivíduos manifestam em suas escolhas descentralizadas permite a alocação (utilização)
mais eficiente possível do raro recurso solo (localização)” (ABRAMO, 2007, p. 14-16).
Ainda segundo o referido autor, as escolhas dos indivíduos seriam guiadas pelo trade-off entre acessibilidade e espaço. A um maior acesso à cidade seria contraposta uma
menor disponibilidade de espaço, dada a confluência de várias atividades econômicas e disputas por residência no centro da cidade. Já os subúrbios teriam mais espaço
disponível, embora distante do centro. No entanto, o modelo das externalidades, a
ser explicado posteriormente, refuta essa concepção liberal de organização espacial.
A segregação socioespacial é característica inerente ao meio urbano em economias capitalistas. Assim, a cidade, sob a égide capitalista, é desigual, e o processo
de urbanização tem produzido e reafirmado muitas das existentes injustiças e desigualdades. Ainda, a noção de segregação76 deve ser analisada e utilizada com cautela
e com base em algum nível de argumentação, pois é um conceito polissêmico e considerado um fenômeno multidimensional, ou seja, possui múltiplas causas e consequências de diversas naturezas. Além disso, Sposito (2013, p. 63) ainda nos lembra
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75

O termo “mão invisível” foi denominado por Adam Smith em A riqueza das nações, obra de 1776.

76

Vários termos são utilizados com o mesmo sentido, dentre eles, segregação urbana, segregação espacial, segregação
socioespacial urbana, segregação residencial, segregação territorial. Neste trabalho preferiu-se o termo segregação socioespacial pela ênfase na noção de simultaneidade e dialética entre as dimensões social e espacial, mas preservando as
características e a individualidade de cada aspecto.
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que as causas podem ser superpostas, evidenciando processos muito mais complexos
do que o próprio termo poderia conseguir explicar – socioeconômico, etnorreligioso,
sociopolítico etc. Essa multidimensionalidade pode ser melhor compreendida sabendo-se que
No Brasil, a complexidade e a confusão em torno do tema também estão presentes,
como se pretende demonstrar. Diversos autores associam a segregação residencial à
falta de acesso a serviços essenciais, às políticas públicas estatais (Camargo et al.,
1976; Oliveira, 1977; Kowarick, 1979). Outros associam a segregação à própria formação das áreas periféricas nas principais metrópoles brasileiras (Santos e Bronstein, 1978; Santos, 1979; Vetter e Massena, 1981; Bonduki e Rolnik, 1982; Villaça,
2000). Muitos destacam a relevância da concentração de certos grupos sociais na
definição dos fenômenos (Villaça, 2000; Marques e Torres, 2005), divergindo, entretanto, quanto aos grupos sociais que devem ser analisados, e sobretudo, quanto
aos mecanismos que geram essas distribuições espaciais dos grupos sociais (BICHIR,
2006, p. 16).

Na verdade, o que subjaz à noção de segregação socioespacial é, além da ocupação desigual do espaço por grupos sociais, também a má distribuição dos recursos urbanos. O conceito de renda real vem da ideia de que a renda de um indivíduo
não provém somente daquela porção monetária, sendo fruto, inclusive, dos benefícios que ele pode obter com a infraestrutura urbana e serviços públicos, por exemplo (HARVEY, 1980, p. 41). A desigual distribuição de investimentos públicos, obras,
oferta de empregos, diversificação e possibilidades de consumo, atrativos culturais e
amenidades urbanas são fatores que fazem parte de um círculo vicioso da renda espacializado. Assim, o espaço é dominado e apropriado materialmente e simbolicamente
por meio do acúmulo de capital que permite manter coisas e pessoas distantes, se
assim for desejado, por quem domina, facilitando ou favorecendo a acumulação de
ainda mais capital social (BOURDIEU, 1997, p. 155).
Na metrópole latino-americana contemporânea, somente a dualidade centro
-periferia não serve mais para caracterizar o espaço segmentado socialmente. A literatura percebe que, desde os anos 1980, tem havido uma ruptura dos padrões de
organização socioespacial dessas grandes metrópoles devido, em grande parte, à
transição do modelo econômico baseado na substituição de importações para uma
crescente internacionalização da economia (pós-fordismo, acumulação flexível, globalização). Assim, reverberando no espaço urbano, o modelo caracterizado pela combinação de “desigualdades, integração e mobilidades sociais” estaria dando lugar a
um outro com marcada polarização, mas também fragmentação da estrutura socioespacial com autoisolamento das classes superiores (condomínios fechados) e crescente periferização dos pobres (MENDONÇA, 2002, p. 23-24). Somam-se a esse contexto
os espaços de exceção que são as vilas, favelas e conjuntos habitacionais populares
quando localizados em áreas nobres em cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
A ideia oferecida por Soja (2008) de fractalização da cidade passa pela sua reestruturação em padrões muito mais complexos do que a dualidade centro-periferia,
permitindo a formação de um mosaico social:
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(...) el orden social urbano contemporáneo no puede seguir siendo definido efectivamente a partir de este tipo de modelos familiares y convencionales de estratificación social y de división en clases, como el de la ciudad dual de la burguesía y
el proletariado; la ciudad jerárquica netamente estratificada en ricos, clase media y
pobres; (...) Estas viejas polaridades no han desaparecido, pero una geometría social
mucho más polimórfica y fracturada ha ido tomando forma a partir de la reestructuración de largo alcance de las fronteras sociales y de las lógicas categóricas de la
clase, la renta, la ocupación, la profesión, la raza, la etnia y el género que caracterizaron las metrópolis modernas hasta principios de la década de 1970 (p. 374-375).

Com vistas a caracterizar os novos processos de urbanização que contribuem
para a reestruturação e complexificação do espaço social na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH), Tonucci Filho (2009, p. 16) identifica o fortalecimento e a
consolidação das favelas no município de Belo Horizonte como um desses processos.
Ainda segundo o autor, certas transformações (expansão do eixo sul motivado pelos
condomínios das camadas superiores, reestruturação econômica e socioespacial do
vetor norte, além daquela relacionada às favelas) se alinham ao discurso da “cidade
fractal” ao produzir um espaço social mais fragmentado, complexo e segmentado. A
consolidação desses espaços favelados em meio às zonas centrais da capital vai contra a tendência, a nível macro, de periferização da população pobre.
Em contraposição ao modelo da “mão invisível urbana”, no qual os indivíduos
agem maximizando sua utilidade em função do trade-off entre acessibilidade e espaço, Abramo (2007) defende o modelo das externalidades (ou mosaico de externalidades). A síntese ortodoxa – apoiada na representação thuneniana do espaço77 e na
teoria da renda fundiária – não levaria em conta a dimensão social nem os efeitos
espaciais da interdependência das decisões de localização, sendo que,
a partir do momento em que os fatores de externalidade intervêm nas preferências das famílias e onde essas externalidades são devidas às escolhas de localização interdependentes, a análise deve levar em conta os fenômenos de antecipação
dos decididores. Além disso, como as localizações de uns interferem nas preferências
dos outros (o que, afinal de contas, pode levar a mudanças na configuração da estrutura intraurbana), assistimos a um processo de antecipações cruzadas. Esses exercícios fizeram-me concluir que os indivíduos não podem tomar decisões de localização
ignorando seus possíveis efeitos futuros na estrutura residencial (p. 38).
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Ainda seguindo o raciocínio do autor, pode-se imaginar que uma família deseje habitar um local onde outras famílias tenham recursos, no mínimo, iguais aos
seus. Essa seria uma estratégia intertemporal de maximização do lucro familiar: ver
os filhos crescerem em um meio mais abastado, superior ao seu, com maiores possibilidades e oportunidades em vários aspectos da vida, é uma tentativa de ver acumular o capital humano, segundo o raciocínio beckeriano78. Teremos, então, decisões
77
Em sua principal obra, O Estado isolado (1826), o economista alemão Von Thünen discute a estruturação do espaço
agrário. Levando em consideração a distância do centro consumidor, a fertilidade do solo e suas culturas, Von Thünen
procurou desenvolver o modelo mais rentável para a produção agrícola, que resultaria em um padrão de faixas ou anéis
concêntricos ao redor de uma cidade central.
78
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de localização baseadas na busca pela proximidade de famílias do mesmo tipo devido
aos efeitos positivos da interação, configurando-se em escolhas com base nas externalidades de vizinhança.
Portanto, a escolha de onde morar se dá pela tentativa de compreensão de decisões de outrem. Famílias tendem a habitar em uma vizinhança relativamente homogênea do ponto de vista socioeconômico, fazendo jus à noção de homofilia social79.
Entretanto, logicamente, nem todas as famílias conseguem executar essa estratégia
de se beneficiarem de efeitos positivos da vizinhança, principalmente pela exclusão
que se dá via preço de acesso à terra.
As temáticas atinentes à concentração no espaço talvez sejam aquelas mais
discutidas na literatura sobre a pobreza. Os mecanismos negativos derivados dessa
concentração se tornam ainda mais críticos quando acompanhados da segregação
socioespacial. Portanto, são duas questões diferentes que podem ter efeitos combinados: uma é a concentração da pobreza em uma área; a outra é o fato de essa área
estar ou não circundada por áreas também pobres, configurando-se em uma grande
zona homogênea. Neste caso, os indivíduos têm que lutar contra o isolamento social
e a privação econômica não só próprios, como também contra os dos demais que estão à sua volta (MARQUES, 2010, p. 31).
O Efeito-Vizinhança – também referido por Efeito-Território ou Efeito do Lugar
– pode ser compreendido como os benefícios ou prejuízos socioeconômicos que acometem alguns segmentos sociais dada sua localização no espaço urbano. Representaria, portanto, o modelo baseado nas externalidades de vizinhança, explicado anteriormente. Entretanto, esta colocação não impõe um determinismo espacial sobre as
relações sociais, mas trata de investigar como se estabelece a dinâmica socioespacial
que influencia grupos próximos fisicamente.
Conceitos como os de distância física e distância social são essenciais para a
compreensão deste contexto:
Na realidade, podemos observar que ambas as situações, distância social e distância
física, ocorrem nas cidades contemporâneas: a proximidade física entre os grupos
sociais pode ocorrer simultaneamente a uma enorme distância social e uma apartação de fato, como é o caso das favelas, e até mesmo a uma separação radical, como
no caso dos guetos norte-americanos. Há ainda os casos de autossegregação nos “enclaves fortificados” dos grupos de alta renda. Por outro lado, a distância social pode
estar simultaneamente acompanhada da distância física, como é o caso da experiência de estruturação das metrópoles latino-americanas, na últimas décadas, em que
os grupos de menor renda e posição inferior na hierarquia social têm se localizado
nas periferias urbanas mais distantes (MENDONÇA, 2002, p. 10).
onde expôs que o capital humano seriam todas aquelas características adquiridas pelo trabalhador que o tornam mais produtivo. Foi uma contribuição à teoria do crescimento econômico para ir além da atribuição ao capital físico pela responsabilidade pelos ganhos de produtividade. Sendo assim, um indivíduo é capaz de adquirir ou investir em capital humano
(via educação, treinamento, tratamento médico).
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Etimologicamente, homofilia provém das raízes gregas homos (igual) e philos (amor), ou seja, amor pelos iguais. Marques (2010, p. 41) chama de homofilia social o fenômeno de os indivíduos tenderem a se relacionar com outros de características semelhantes. O autor considera a homofilia social como um dos principais problemas para a perpetuação da
pobreza e da desigualdade social, conforme será tratado mais adiante.
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No âmbito internacional, alguns estudos de referência (WILSON, 1987; BOURDIEU, 1997; KAZTMAN, 2001) destacam que a segregação espacial resulta no isolamento de grupos sociais vulnerabilizados – seja pela economia ou pelos novos padrões de políticas públicas – e ainda fragiliza laços de integração social. Essas consequências podem desdobrar-se em mecanismos sociais de reprodução da pobreza e das
desigualdades (círculo vicioso). Em outras palavras, a segregação representa o isolamento territorial, afetando a relação dos indivíduos com a sociedade e suas instituições. Habitar em locais pobres e isolados tende a contribuir para que os moradores
fiquem segregados das principais correntes de influência da sociedade, convivendo
com situações de fragilização social, tanto em relação ao mercado de trabalho, como
com a família, a escola e a moradia.
O trabalho seminal de Wilson, The Truly. Disadvantaged. The Inner City, the
Underclass, and Public Policy (1987), aborda os mecanismos de reprodução de condições socioeconômicas desfavoráveis (desemprego, evasão escolar e baixa escolaridade, envolvimento com o crime, gravidez precoce, dentre outros) nos guetos de
negros pobres nos Estados Unidos. O autor destacou a importância das redes sociais
para oportunidades de trabalho, cuja extensão seria diminuta e menos eficaz em ambientes segregados. De modo geral, ser pobre em um bairro de renda mista é menos
prejudicial do que ser pobre em um bairro com alto nível de pobreza.
Na mesma linha, Bourdieu (1997, p. 160) coloca que a reunião de grupos
homogêneos no que tange à despossessão de bens, em um mesmo local, tem como
efeito redobrar essa despossessão, principalmente em matéria de cultura e de prática cultural. O mecanismo em questão produziria um efeito de “atração para baixo”,
portanto, de nivelamento inferior, e não deixa outra saída que a fuga (na maioria
das vezes também dificultada pela falta de recursos) para outros lugares. Uma visão
sobremaneira determinista e fatalista sobre o que o espaço pode incutir na reprodução da vida social.
Especificamente, Kaztman (2001), pesquisador uruguaio, tem relevância pois
estudou os mesmos mecanismos agindo em países periféricos, similares à realidade
do Brasil. Ele afirma que a concentração homogênea de uma população pobre em uma
dada área pode resultar na reprodução dessa condição dada a menor propensão de
exposição a experiências bem-sucedidas de outros grupos que podem ser entendidos
como exemplos e incentivos (role model effects). Assim, as perspectivas se tornam
restritas ao que existe no local, ou seja, experiências nem sempre de sucesso ou de
resignação (peer group effects).
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Kaztman (2001, p. 186-187) e Bidou-Zachariasen (1996, p. 138) identificaram como positiva a aproximação física entre grupos sociais heterogêneos, já que é
disposta uma fonte de capital social80 para os menos favorecidos. É o chamado efeito
demonstração: a possibilidade de se estabelecerem contatos sociais e de serem repro80

A noção de capital social referida aqui é de Bourdieu (1998, p. 67), que o define como um conjunto de recursos reais
ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações ou à vinculação a um grupo cuja união se dá por ligações
permanentes e úteis.
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duzidos modelos de comportamentos e estratégias considerados exitosos permitiria
um melhor aproveitamento das oportunidades.
No Brasil, destacam-se os estudos sob a coordenação do Observatório das Metrópoles81. Ribeiro e Lago (2001, p. 146) compreendem a cidade como “objetivação
do espaço social”, implicando a análise das proximidades e distâncias sociais entre
favelas e o restante do espaço na “avaliação da sua posição na (di)visão (sic) do
mundo social carioca”.
Em uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro sobre a relação de um conjunto
habitacional de interesse social, o Cruzada São Sebastião, com seu entorno contrastante, o bairro do Leblon, Ribeiro (2009, p. 70-71) conclui que a proximidade territorial não implica, necessariamente, o estabelecimento de interações sociais positivas.
Foi constatado que essa proximidade não elimina o padrão de dominação existente
entre os moradores da Cruzada e os do Leblon, advindo do exercício do poder social
e simbólico das elites econômicas e intelectuais. Percebeu-se a imposição implícita
de normas de comportamentos e de um modelo de vida no local pelos moradores do
Leblon. O estabelecimento de relações, quando ocorre, se dá pela subordinação da
contratação do trabalho, denotando o caráter majoritariamente impessoal e potencialmente não benéfico para a inclusão e mobilidade social dos moradores do conjunto habitacional.
Com conclusões semelhantes, em um estudo para Belo Horizonte, Andrade e
Silveira (2013, p. 395-397) constataram que a relação dos moradores do Aglomerado da Serra com o seu entorno é marcada por dispositivos de diferenciação social
e, portanto, de distanciamento social para a manutenção de identidades e, em última instância, de status. O temor pela violência também foi registrado como uma das
desvantagens pelos moradores do entorno em relação à presença da favela na região.
Mesmo os espaços públicos ou semipúblicos (como lojas e shoppings) de consumo e
lazer não contribuem para uma integração entre os dois grupos sociais, pois o distanciamento se faz pela segmentação socioespacial (diferentes estratégias de utilização do espaço por classes sociais) ou pelo constrangimento de não se possuir capital
econômico (em última instância, dinheiro) ou simbólico (vestes, comportamentos,
hábitos) para frequentar tais locais.
A permanência, embora ainda muitas vezes sob certa insegurança jurídica da
posse, de favelas em áreas centrais é questão a ser analisada sob o ponto de vista
histórico das políticas públicas e do tratamento e da imagem das favelas perante o
governo e a sociedade.
Fernandes (2008) coloca que até a década de 1980 configurou-se uma primeira geração de planos urbanísticos no Brasil, de cunho marcadamente tecnocrático. A
tendência era a de ordenar o território segundo normas e padrões técnicos como for81
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O Observatório das Metrópoles é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), reunindo hoje 159 pesquisadores (dos quais 97 principais) e 59 instituições dos campos universitário (programas de pós-graduação), governamental
(fundações estaduais e prefeitura) e não governamental, sob a coordenação geral do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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ma de atuação legítima. Entretanto, a compreensão subjacente da dinâmica socioeconômica e sua relação dialética com o espaço permaneciam relegadas a segundo
plano nas políticas públicas. Em suas palavras, o plano urbanístico
acabou por determinar o lugar dos pobres na cidade, que é cada vez mais o lugar não
regulado, o lugar em que o mercado não pode agir, correspondendo cada vez mais às
áreas de preservação ambiental, às áreas públicas e às áreas totalmente inadequadas
à presença humana (p. 125).

De caráter elitista, essa primeira geração de planejamento levava pouco em
consideração as realidades socioeconômicas de acesso à terra, formação de preços
de imóveis e a produção habitacional na cidade. O resultado foi o agravamento dos
processos de exclusão social, segregação territorial, degradação ambiental e de um
desenvolvimento urbano informal.
Já no final dos anos 1970 começa a perceber-se uma mudança gradual na atuação do poder público, passando para uma abordagem menos repressiva das favelas.
Em Belo Horizonte, destacam-se o Programa de Desenvolvimento de Comunidades
(PRODECOM) e o Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA).
De acordo com os últimos dados da URBEL82 (2012), existem em Belo Horizonte 215 vilas, favelas, conjuntos habitacionais e outros assentamentos irregulares, somando uma população de 451 mil pessoas divididas da seguinte forma no território:
Quadro 1 • População e quantidade de vilas, favelas, conjuntos
habitacionais de interesse social e outros assentamentos
irregulares em Belo Horizonte, 2012
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Quantidade

População

Barreiro

32

56.316

Centro-Sul

19

71.894

Leste

23

64.740

Nordeste

16

54.569

Noroeste

30

39.430

Norte

18

34.280

Oeste

36

77.744

Pampulha

21

18.870

Venda Nova

20

33.552

Total

215

451.395

Fonte: Elaboração própria com dados da URBEL (2012).

Região
Administrativa

Essa população corresponde a aproximadamente 19% em uma área de cerca de
5% da capital mineira. Historicamente, a região Centro-Sul é a que tende a abrigar a
82
A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL), criada em 1993, é a empresa pública responsável pela implementação da Política Municipal de Habitação Popular.
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maior parte da elite econômica, sendo sua renda per capita quase o triplo da média
na cidade, como se verifica nos dados a seguir:
Desta maneira, entende-se que as vilas e favelas localizadas no Centro-Sul de
Belo Horizonte (figura 1) são espaços adequados para se investigar possíveis benefícios do efeito-vizinhança, pois é onde as desigualdades socioeconômicas seriam as
maiores em um curto espaço no território, cabendo os conceitos de proximidade física e distância social.

Fonte: Elaboração própria com dados da URBEL (2012).

Fonte: Elaboração própria com dados da URBEL (2012).

Quadro 2 • Renda per capita em Belo Horizonte (em R$ de 2010)

Região Administrativa

Renda per capita

Barreiro

705,07

Centro-Sul

3.915,67

Leste

1.400,02

Nordeste

1.162,19

Noroeste

1.247,84

Norte

764,87

Oeste

1.659,84

Pampulha

1.672,21

Venda Nova

759,31

Média

1.479,29

Passemos a analisar, portanto, alguns casos em questão: o Aglomerado da Serra, o Aglomerado Santa Lúcia e a Vila Acaba Mundo, as três maiores favelas em área
e população da região Centro-Sul, respectivamente. O Aglomerado da Serra se localiza na porção leste da região Centro-Sul, em divisa com a região Leste, e é composto pelas seguintes vilas: Fazendinha, Marçola, Nossa Senhora da Aparecida, Cafezal,
Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima e Novo São Lucas. Possui uma
área de 1,9455 km² e população de 38.810, segundo dados do Censo de 2010. Para o
seu entorno foram considerados os bairros Mangabeiras, Novo São Lucas, Parque das
Mangabeiras e Serra.
Também conhecido como Morro do Papagaio, o Aglomerado Santa Lúcia é formado pelas vilas Estrela, Santa Rita de Cássia, Vila Santa Lúcia e Vila São Bento. Sua
área de 0,499 km² tem uma população de 15.672 (Censo 2010). Para o seu entorno
foram considerados os bairros Cidade Jardim, Santa Lúcia, Santo Antônio, São Bento e São Pedro.
Já a Vila Acaba Mundo é a menor das analisadas aqui, com 0,385 km² e 1.173
habitantes (Censo 2010). Os bairros analisados no seu entorno foram: Carmo, Comiteco, Cruzeiro e Sion.
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Como forma de caracterizar os grupos sociais e mensurar a distância social,
serão analisados dados tanto dos bairros do entorno quanto das favelas, divididos em
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Legendas
Vilas e favelas, inclusive ZEIS-1
Conjuntos habitacionais de interesse social / ZEIS-3
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Figura 1
Vilas, favelas e conjuntos habitacionais de interesse social na região Centro-Sul de Belo Horizonte (2012)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.

Fonte: URBEL.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.
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quatro dimensões: Econômica; Educação; Demografia e Saúde; e Urbanização, além
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal83. Os dados e unidades de análise
têm como base o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil84. Foram selecionados
os seguintes indicadores:
• Dimensão Econômica: Renda per capita (R$ de 2010); % de pobres (renda domiciliar per capita inferior a R$140,00 em agosto de 2010); Índice de
Gini85.
• Dimensão Educação: Expectativa de anos de estudo; % de 18 a 20 anos com
Ensino Médio completo; % de 5 a 6 anos frequentando a escola.
• Dimensão Demografia e Saúde: Esperança de vida ao nascer (em anos); %
de mulheres; Razão de dependência86; Taxa de fecundidade (filhos por mulher); Mortalidade até um ano de idade (por mil nascidos vivos); % de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos.
• Dimensão Urbanização: % da população em domicílios com água encanada; % da população em domicílios com energia elétrica; % da população em
domicílios com coleta de lixo.
Quadro 3 • Dimensão Econômica

Aglomerado da Serra
Bairros do entorno
Aglomerado Santa Lúcia

Renda per capita
(R$ de 2010)

% de pobres Índice
de Gini

454,26

8,28

0,39

5.690,65

0,58

0,51

569,80

13,70

0,49

Bairros do entorno

4.822,85

0,24

0,49

Vila Acaba Mundo

396,67

12,37

0,40

Bairros do entorno

5.072,21

0,15

0,47

Belo Horizonte

1.497,29

3,80

0,60

Os dados relativos à renda per capita e à porcentagem de pobres atestam a
grande diferença existente na dimensão econômica entre as três favelas analisadas
e os seus respectivos entornos. Nota-se que no Aglomerado da Serra e na Vila Acaba
83

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões
do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Para mais detalhes, cf. <http://www.atlasbrasil.org.br>.
84

Desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP), o Atlas é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 20 Regiões Metropolitanas
(RM) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). O Atlas traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.
85

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos
dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade,
ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.
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86

Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em relação
à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).
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Expectativa
de anos de
estudo

% de 18 a 20 anos % de 5 a 6 anos
com Ensino Méfrequentando a
dio completo
escola

Aglomerado da Serra

9,53

35,22

98,28

Bairros do entorno

11,16

85,64

94,77

32,55

93,82

Aglomerado Santa Lúcia 9,79
Bairros do entorno

11,52

72,15

100

Vila Acaba Mundo

8,52

19,50

80,18

Bairros do entorno

11,54

84,28

96,10

Belo Horizonte

9,90

70,15

93,68

Os dados anteriores também confirmam a distância social em termos de Educação para os locais em análise. A diferença na expectativa de anos de estudo varia
de 1,63 (Aglomerado da Serra) a 3,02 (Vila Acaba Mundo), sendo a média municipal
com valor intermediário. Já em relação à frequência escolar e ciclos de estudo, a diferença aumenta de forma significativa quando se analisam dados para idades superiores. Jovens de 18 a 20 anos com Ensino Médio completo são a ampla maioria nos
bairros vizinhos e chegam a, no máximo, 35% nas favelas aqui selecionadas. Já para
a idade de 5 a 6 anos, os dados apontam uma maior uniformidade, tendo o Aglomerado da Serra, inclusive, maior proporção de crianças frequentando a escola do que
em relação com o seu entorno. A diferença maior se dá na Vila Acaba Mundo com os
bairros vizinhos.
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Percebe-se uma menor proporção de mulheres nas favelas, mas ainda são
maioria na população dos espaços analisados, com exceção da Vila Acaba Mundo. É
também nessa favela onde a esperança de vida ao nascer apresenta a maior variação comparativamente à sua vizinhança, quase 12 anos a menos. Enquanto os que
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.

Quadro 4 • Dimensão Educação

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.

Mundo a renda per capita aferida chega a aproximadamente 8% daquela dos moradores dos bairros vizinhos, enquanto no Aglomerado Santa Lúcia representa cerca de
11%. O mesmo em relação à quantidade de pobres: na Vila Acaba Mundo há, proporcionalmente, quase 83 vezes mais pobres do que no seu entorno; já no Aglomerado
Santa Lúcia e no da Serra esse número chega a 57 e 14 vezes. É válido ressaltar que
os valores analisados aqui tem sempre a média de Belo Horizonte como intermediário
entre os dados das favelas e os dos bairros vizinhos. O Índice de Gini foi selecionado
como forma de medir a desigualdade de renda intrabairro e percebe-se que a cidade
como um todo possui maior desigualdade do que os locais aqui em análise. As favelas tendem a ter uma menor variabilidade de renda do que os bairros, com exceção do
Aglomerado Santa Lúcia. No entanto, essa menor variação ocorre em faixas inferiores
de renda, como já é sabido.
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Quadro 5 • Dimensão Demografia e Saúde
Esperança
de vida ao
nascer (em
anos)
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.

nascem nos bairros do entorno têm uma expectativa de vida semelhante à de países
como a Noruega (81 anos), a dos moradores das favelas pode chegar a 69 anos. O
indicador de Razão de Dependência se apresenta superior nas favelas nos três casos,
principalmente na Vila Acaba Mundo. Ou seja, os trabalhadores (população potencialmente ativa, entre 15 e 64 anos) que moram nas favelas devem auferir renda não
somente para si, mas também a muitos outros dependentes, sendo uma sobrecarga
maior do que para os moradores dos bairros vizinhos, dado que pode se refletir e ter
correlação com a baixa renda per capita mostrada anteriormente. A taxa de fecundidade também se mostra superior (cerca do dobro) nas favelas, fato que se reflete
em moradias com alta densidade de habitação, típica desses locais. As altas taxas de
mortalidade infantil e de gravidez na adolescência também são indicativas de situações de maior vulnerabilidade social nas favelas.

Aglomerado da 72,26
Serra

% Mulheres

Razão de
dependência (%)

Taxa de fecundidade
(filhos por
mulher)

Mortalidade
até 1 ano de
idade (por
mil nascidos
vivos)

% de
mulheres de
10 a 17 anos
que tiveram
filhos

52,24

48,13

2,30

19,90

4,03

Bairros do
entorno

81,57

54,79

43,19

1,15

7,00

0

Aglomerado
Santa Lúcia

74,49

51,99

47,82

2,00

16,10

5,52

Bairros do
entorno

81,48

55,03

31,68

1,20

7,10

0

Vila Acaba
Mundo

69,87

49,19

61,35

2,40

24,50

5,71

Bairros do
entorno

81,49

55,80

35,21

1,20

7,05

0

Belo Horizonte

76,40

53,12

38,15

1,30

13,00

1,91

Já os dados relativos a indicadores de nível de urbanização atestam a quase
universalidade dos serviços em análise, principalmente o do fornecimento de energia
elétrica. Portanto, no que tange a essa dimensão, não são significativas as diferenças entre as favelas e os bairros do entorno.
Por abranger aspectos variados, o IDHM pode representar uma síntese do padrão e qualidade de vida, bem como de oportunidades materiais e imateriais relativas
à saúde, educação e renda dos moradores de um dado local. Suas faixas de classificação são as seguintes: entre 0-0,499: Muito Baixo; entre 0,500-0,599: Baixo; entre
0,600-0,699: Médio; entre 0,700-0,799: Alto; entre 0,800 e 1: Muito Alto.
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% da população em
domicílios com água
encanada

Aglomerado da 99,79
Serra

% da população em
domicílios com energia elétrica

% da população em
domicílios com coleta
de lixo

100

98,98

Bairros do
entorno

100

100

99,95

Aglomerado
Santa Lúcia

100

100

99,88

Bairros do
entorno

100

100

100

Vila Acaba
Mundo

100

100

99,88

Bairros do
entorno

100

100

99,76

99,97

99,46

Belo Horizonte 99,70

Quadro 7 • Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
IDHM
Aglomerado da Serra

0,665

Bairros do entorno

0,945

Aglomerado Santa Lúcia

0,683

Bairros do entorno

0,941

Vila Acaba Mundo

0,617

Bairros do entorno

0,948

Belo Horizonte

0,81

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no Censo 2010.

Quadro 6 • Dimensão Urbanização

Belo Horizonte, pelos dados de 2010, era o 20º de 5.565 municípios no Brasil,
com o valor de 0.81, considerado Muito Alto. No entanto, as três favelas estão em
um patamar Médio, enquanto os respectivos bairros vizinhos estão no mesmo nível
municipal, ou seja, também Muito Alto.
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Realidades muito distantes compartilhando o mesmo espaço na cidade suscitam questões para serem refletidas e pesquisadas com maior profundidade: é correto
afirmar que as favelas no Centro-Sul de Belo Horizonte se constituem como territórios
segregados? O fato de estarem localizadas em áreas centrais e abastadas da cidade se
constitui como fator positivo para benefícios potenciais? A estigmatização tanto dos
moradores da favela quanto dos do entorno é real e portadora de conflitos latentes em si?
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As relações e práticas sociais desenvolvidas pelos moradores de favela e entre
estes e os do seu entorno são essenciais para a compreensão do território do ponto
de vista da dialética socioespacial: o espaço é socialmente produzido e encerra, em
si, reflexos da sociabilidade urbana marcada naturalmente por conflitos e disputas
de interesses.
A literatura aponta como negativo o efeito de grande concentração de pobreza e de situações de vulnerabilidade social, que tenderiam a se multiplicar por falta
de ativos e oportunidades várias. Entretanto, as consequências e dinâmicas da aproximação de realidades socioeconômicas distintas ainda são controversas e variadas,
não apontando para uma direção consensual.
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Periferia, conjunto e favela:
diferentes atores e processos na produção
do espaço urbano de São Benedito
na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Gustavo Resgala 87

Resumo: A presente reflexão busca ressaltar as relações entre o processo de periferização metropolitana impulsionado pela implantação de conjuntos habitacionais de iniciativa
pública e as subsequentes formações de áreas de favelas no entorno dos conjuntos. Para tanto,
é feito um recorte da evolução urbana da região de São Benedito, no município de Santa Luzia,
nas décadas de 1970, 80 e 90, destacando o papel que esta área urbana desempenhou no processo de metropolização da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São apresentados diferentes processos constituintes do crescimento periférico metropolitano, tendo por foco algumas
especificidades em torno da implantação do conjunto habitacional Palmital na área em que,
segundo a pesquisa, favoreceram a estigmatização social de sua população bem como o posterior processo de ocupação irregular de terras em seu entorno. De fato, a partir da combinação
da ação do mercado de terras e do Estado, tem-se a consolidação de um crescimento urbano
em moldes precários na periferia. Usualmente caracterizada como fruto de um crescimento
urbano desordenado, a periferia metropolitana, conforme estudo de caso abordado, acabou
tendo um crescimento em moldes precários que foi, na prática, ordenado: primeiro, pelo mercado de terras que estipula os valores imobiliários a partir da qualidade locacional; segundo,
principalmente no caso estudado, por ações estatais de provisão de habitações para população
de baixa renda.
Palavras-chave:

periferias metropolitanas; conjuntos habitacionais; favelas periféricas;
produção do espaço; região metropolitana de Belo Horizonte.
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Arquiteto e Urbanista. Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFMG). Doutorando em Arquitetura e
Urbanismo (UFMG).
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Os estudos urbanos colocam como marco na origem da segregação socioespacial ocidental a cidade industrial, que, a partir do século XIX, apresentou uma nova
dinâmica urbana junto ao crescente grau de urbanização.
No Brasil, após a Revolução de 1930, o modelo econômico agroexportador deu
lugar ao padrão de acumulação industrial. Este processo delegou à cidade a condição
de centro das atividades produtivas e da reprodução da força de trabalho. No contexto do denominado processo de industrialização tardia, o crescimento econômico industrial brasileiro está diretamente ligado à formação das periferias urbanas.
Contudo, além do capital industrial, há a atuação de outros importantes agentes sociais na produção do espaço urbano. Corrêa (1995) os define como sendo, além
dos proprietários dos meios de produção (abordando assim a indústria), também o
Estado, os grupos excluídos da sociedade, os proprietários fundiários e os promotores
imobiliários (os dois últimos englobando as nuances do capital imobiliário).
Assim, a partir da análise da atuação dos diferentes agentes na produção do
espaço urbano periférico, bem como de seus interesses, a presente reflexão busca
ressaltar as relações entre o processo de periferização metropolitana impulsionado
pela ação de políticas públicas na implantação de conjuntos habitacionais e as subsequentes formações de áreas de favelas no entorno desses conjuntos.
Este texto configura-se, pois, em um recorte da pesquisa sobre o processo de
crescimento urbano nas décadas de 1970, 80 e 90 da região de São Benedito, distrito do município de Santa Luzia, área que se constitui como uma das primeiras frentes
de conurbação de Belo Horizonte.
Sobretudo a partir da década de setenta, grande parte da população de baixa
renda da capital foi historicamente deslocada para as periferias do norte, seja atraída pelo baixo preço dos lotes populares ou pela oferta de moradia nos conjuntos habitacionais de iniciativa pública, ou ainda pela construção “ilegal” de moradia nas
favelas que foram se formando nos interstícios dos conjuntos, aproveitando a infraestrutura instalada.
Tendo em vista a importância da implantação dos conjuntos habitacionais
Cristina e Palmital na década de 1980 (somando mais de oito mil unidades habitacionais) para o crescimento e consolidação da área enquanto periferia metropolitana,
será dado foco no processo pelo qual o conjunto Palmital teve o início de sua ocupação voltado a atender à política de remoção de favelas da capital e também ao processo subsequente de ocupações de terras de seus interstícios.
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O próximo item evidencia aspectos em torno do padrão de crescimento periférico metropolitano, apresentando os processos que configuraram a região de São
Benedito como periferia de BH, dando destaque para a implantação dos conjuntos
habitacionais Cristina e Palmital na década de 1980. O item seguinte a este adentra
nas especificidades físico-sociais do conjunto Palmital e de seu processo de ocupação, bem como aponta fatores que teriam induzido a formação, em grande escala, de
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áreas de favelas e parcelamentos em seu entorno, sobretudo no fim da década de oitenta e início da década de noventa.

1 São Benedito e o processo de periferização
metropolitano
Em proposições ideais, entendemos que o salário mínimo deveria cobrir todo
gasto fundamental para a vida do trabalhador e de sua família. Porém, os moldes em
que seguiu o desenvolvimento econômico do país não atenderam a este requisito,
mantendo o salário mínimo em níveis muito abaixo do desejável. Dessa forma, a “informalidade”, em suas diversas acepções – no trabalhar, no morar, no consumir –, se
torna útil à dinâmica de acumulação, configurando-se enquanto uma complementação do salário, traduzida por estratégias de provisão dos bens não atendidos pela lógica “formal” imperante.
A dinâmica informal da provisão de habitação revela, pois, o quanto a informalização contribui funcionalmente para os padrões capitalistas de produção e gestão urbana. Assim como o processo de autoconstrução da moradia, que permite ao
trabalhador o acesso a um bem não provido pelo salário recebido, a ocupação ilegal
do solo urbano também é vista como funcional à dinâmica urbana. Para o mercado
fundiário, as estratégias informais de moradia da população legitimam seu caráter
especulativo e restritivo, favorecendo que sua ação se dê visando ao lucro sobre as
camadas privilegiadas.
Una-se a esta questão os padrões de regulação urbanística implementados
pelas políticas públicas, os quais se mostram incompatíveis com a maior democratização do acesso à terra urbana. Estes padrões são denunciados por Maricato (2000)
como reprodutores de desigualdades e privilégios. A constituição de loteamentos
clandestinos, assentamentos e favelas também é apropriada a relações clientelistas
entre políticos e população, manifestadas a partir de “anistias periódicas visando à
regularização de imóveis” (p. 123).
Vemos no expediente do Estado certa situação de tolerância frente à informalidade e à ilegalidade que, mesmo evidenciando sérios problemas para a qualidade de
vida da população e para o meio ambiente, acaba por sustentar contradições inerentes ao modo de produção que move a economia do país ao garantir a integração na
sociedade urbana dos segmentos populares necessários à acumulação (LAGO, 2000).
A região de São Benedito, no município de Santa Luiza (MG), teve sua ocupação iniciada pela produção de loteamentos populares. Este processo foi responsável
por forte migração para a região na década de 1970, que revelou alta taxa de crescimento no distrito – 16,02% a.a., conforme dados censitários trabalhados.

159

Assim, os anos 70 consolidaram as áreas urbanas de São Benedito como espaços essencialmente residenciais, carentes de infraestrutura, serviços e equipamentos
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Fonte: Elaborado pelo autor e Rodolfo Provetti a partir de foto aérea
do Instituto de Geociências Aplicadas do Estado de Minas Gerais, 1989.
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públicos, e com moradias autoconstruídas progressivamente, com baixa qualidade
construtiva e arquitetônica. Importante destacar que as consequências do crescimento periférico em tais padrões, conforme aponta Costa (1994, p. 61), atingem os dias
de hoje de forma “perversa e intensa”, tanto para a cidade quanto para a população.
As figuras a seguir ilustram a dimensão espacial do crescimento demográfico
na região entre os anos 1977, 1989 e 2010. Na Figura 1, é ressaltada a ocupação da
área a partir dos loteamentos populares; já a Figura 2 revela a inserção tantos dos
conjuntos Cristina e Palmital em São Benedito, quanto dos conjuntos Morro Alto e
Serra Verde em áreas próximas, como parte de um mesmo processo de ocupação. Por
sua vez, a Figura 3 apresenta o adensamento urbano da região, além de apontar as
áreas de vilas presentes nos interstícios do conjunto Palmital.
Frente às análises e pesquisas desenvolvidas, as altas taxas de crescimento no
distrito apontadas para a década de 1980 (10,93% a.a.) teriam sido impulsionadas pela
implantação dos conjuntos habitacionais que atraíram uma grande população de baixa renda, consolidando e impulsionando um forte crescimento populacional na região.
Figura 1
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Fonte: Elaborado pelo autor e Rodolfo Provetti a partir de foto aérea do Instituto de Geociências
Aplicadas do Estado de Minas Gerais, 1977.

Foto aérea do distrito de São Benedito em 1977
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Fonte: Elaborado pelo autor e Rodolfo Provetti a partir de foto aérea capturada no Google Maps, 2010.

Fonte: Elaborado pelo autor e Rodolfo Provetti a partir de foto aérea do Instituto de Geociências
Aplicadas do Estado de Minas Gerais, 1977.

Fonte: Elaborado pelo autor e Rodolfo Provetti a partir de foto aérea
do Instituto de Geociências Aplicadas do Estado de Minas Gerais, 1989.
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Figura 2

Foto aérea do distrito
de São Benedito em 1989
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Foto aérea do distrito de São
Benedito em 2010
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De fato, somando as unidades habitacionais (u.h.) dos conjuntos Cristina
(4.092 u.h.) e Palmital (4.289 u.h.), temos um total de 8.381 moradias construídas
pela COHAB em São Benedito no início da década de 198088.
Segundo dados trabalhados do Censo de 1991, na década de construção e
ocupação dos conjuntos Cristina e Palmital, São Benedito recebeu uma população de
47.352 pessoas vindas de outros municípios (que equivaliam a 51% do total de moradores no distrito), sendo que 77% dessa população vieram de municípios da RMBH.
Muito provavelmente a população migrante que veio a habitar os conjuntos esteja
dentre essa porcentagem, pois suas unidades foram direcionadas a atender a demanda habitacional das famílias da Grande BH.
Apesar de serem geralmente evidenciados pelas pesquisas acadêmicas e técnicas de forma conjunta, os conjuntos Cristina e Palmital revelam fortes diferenças entre si no que concerne às características físico-espaciais e ao perfil social de
cada população.
De modoforma geral, foi prevista em projeto considerável distinção entre a
faixa de renda da população que habitaria o Cristina e a renda média daqueles para
quem foram dirigidas as residências do Palmital, sendo o Palmital direcionado a um
perfil de renda inferior ao do Cristina. São diversos os fatores que evidenciam no projeto do conjunto alternativas construtivas que teriam como objetivo o barateamento
do preço final da moradia89, como por exemplo as dimensões reduzidas das moradias,
a predominância de casas geminadas dividindo o mesmo lote, o grande número de
unidades embrião etc. Também os padrões de infraestrutura urbana eram proporcionais ao perfil social da população a quem era destinado o conjunto. Assim sendo,
quanto menor a renda dos mutuários pretendidos, inferior seria o padrão geral do
empreendimento (informação verbal90). Porém, essa diferenciação foi potencializada
a partir do processo de inicial ocupação das moradias do Palmital.
O Palmital foi inicialmente habitado pelas famílias transferidas por políticas
de remoção e realocação de populações vinda das favelas91 da região central da capital e, ao longo do tempo, foi ocupado por mutuários da COHAB vindos de diversos lugares da RMBH. Este processo inicial fez com que boa parte da população do Palmital
mantivesse rendas inferiores às famílias que de antemão eram previstas para habitar
o conjunto, conforme apresentado a seguir.

88
Conforme projetos de parcelamento urbano com locação das edificações dos Conjuntos Cristina e Palmital disponibilizados pela COHAB-MG.
89

162

Os custos dos empreendimentos da COHAB eram direcionados ao preço final da moradia (exceto quando havia subsídio
da prefeitura local), fazendo com que os compradores das casas pagassem, de forma financiada, por todo o processo de
construção do conjunto. Tal fato justifica a busca por terras desvalorizadas para a localização dos empreendimentos. Assim como o Conjunto Cristina, o Conjunto Palmital não contou com subsídios da prefeitura local.
90

Informações obtidas de entrevista com Cláudio Beleza, arquiteto da COHAB-MG.

91

Alguns entrevistados apontaram que cerca de mil moradias do Palmital foram ocupadas pelas famílias realocadas, o
que corresponde a aproximadamente 24% do número total de moradias do conjunto.
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2 Conjunto Palmital e entorno:
crescimento urbano desordenado
Este item prevê montar as relações entre a implantação do conjunto habitacional Palmital, enquanto uma ação do Estado de produção daquele espaço periférico, e suas consequências para a intensificação em larga escala do crescimento urbano
da área em padrões precários, revelando assim uma lógica, ou melhor, ordem (perversa) que condiciona um padrão de crescimento urbano caracterizado usualmente
como desordenado.

2.1 A remoção de favelas de Belo Horizonte
e a ocupação do Conjunto Palmital
Guimarães (1992) aponta que a política de “desfavelamento” empreendida
pela Coordenação de Habitação de Interesse Social (CHISBEL) da Prefeitura de Belo
Horizonte teve uma intensa atuação durante a década de 1970 e início de 80. Porém,
as fortes chuvas que ocorreram, em especial, nos anos 1979, 82 e 83, fizeram com
que tais políticas fossem direcionadas a atender as famílias desabrigadas em virtude
de enchentes e desabamentos, o que, junto com outros fatores, modificou muitas diretrizes adotadas por aquelas políticas até então.
Notícias de jornais veiculadas na época92 evidenciam que foi devido aos efeitos de fortes chuvas de janeiro de 1983 que se iniciou o processo de direcionamento
dos flagelados aos conjuntos habitacionais da COHAB na periferia. As áreas mais afetadas foram as favelas da União, Perrela e São Vicente, no bairro Santa Efigênia, às
margens do Rio Arrudas (CHUVAS, 198393apud NAZÁRIO,2010).
Acordos entre os governos municipal, estadual e instâncias federais aprovaram a ocupação de todas as 1.616 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional
Morro Alto, construído pela COHAB no município de Vespasiano (RMBH), na região de
fronteira com a capital (GOVERNO, 198394 apud NAZÁRIO, 2010).
A alternativa de direcionar os flagelados ao conjunto da COHAB na periferia
metropolitana vai ao encontro tanto dos interesses da administração municipal na
retirada das favelas das áreas centrais quanto dos interesses da COHAB frente às dificuldades que estaria tendo na comercialização das moradias do Morro Alto (VEREADOR, 198395 apud NAZÁRIO, 2010). Este processo revela, segundo Nazário (2010), a
hegemonia de uma ideologia excludente, uma visão de naturalização do processo de
segregação urbana, que é expresso na seguinte notícia:
Quem anda pelo Morro Alto, um local de boa topografia e muito arejado, acredita que
jamais casamento algum vai dar tão certo como o dos flagelados com aquelas casas
92

Pesquisa feita por Nazário (2010) em edições do jornal Estado de Minas de 1983.

93

CHUVAS provocam calamidade em BH. Estado de Minas, Belo Horizonte, 4 jan. 1983. Capa.
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GOVERNO já tem 1.676 casas para entrega imediata aos flagelados. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 jan. 1983.
Geral, p. 7.

95

VEREADOR diz que prefeito não vê lado humano no caso Arrudas. Estado de Minas, Belo Horizonte, 6 out. 1983, p. 5.
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que há mais de um ano estavam desocupadas porque a Cohab não conseguiu vender
sequer uma unidade por causa dos poucos atrativos que o conjunto exerceu sobre a
população de baixa renda, para a qual foi projetada. E essa foi mais uma sorte dos
flagelados pois se o conjunto houvesse dado certo comercialmente, só lhes restaria,
certamente, esperar as águas do Arrudas acalmarem e voltar para seus costumeiros
barracos (MORRO, 1983, p. 11 apud NAZÁRIO, 2010, p. 42, Grifo da autora).

Já a ocupação do conjunto Palmital deu-se como sequência a este, supostamente, “promissor casamento” entre as políticas de “desfavelamento” da Prefeitura
de BH e a ocupação de moradias da COHAB. Os moradores das favelas Santa Tereza,
União, Belém, São Rafael e Caetano Furquim foram, no fim de 1983, direcionados
ao Palmital (FAVELADOS, 198396 apud NAZÁRIO, 2010). De fato, segundo notícia de
1983, a COHAB também estaria enfrentando dificuldades na comercialização das unidades do Palmital (VEREADOR, 1983 apud NAZÁRIO, 2010).

Revela-se, assim, o paradoxo da ocorrência de um conjunto habitacional vago,
que, no entanto, havia sido construído de acordo com uma presente e específica demanda habitacional a nível metropolitano. Esta situação influenciou o direcionamento dos conjuntos Morro Alto e Palmital a atender outras políticas habitacionais, no
caso, de remoção e realocação de famílias vindas de áreas de favelas97.
Interessante frisar que, de acordo com os padrões de atendimento da COHAB,
grande parte dessa população não estaria apta ao programa habitacional por se situar uma faixa de renda inferior àquela de atendimento da COHAB – que abramge de
1 a 5 salários mínimos conforme padrões de cada empreendimento – e também devido ao fato de muitos se dedicarem a atividades informais que não contêm formas
de comprovação de renda.
A retirada da população pobre, que habitava irregularmente áreas mais centrais da capital, e a sua realocação em regiões distantes revela a dinâmica pela qual
são excluídos da cidade aqueles incapazes de “pagar” por ela. Este processo acompanha o movimento imposto pela dinâmica imobiliária, que faz com que aqueles com
renda inferior, não conseguindo ter acesso formal a terrenos em áreas mais centrais,
sejam direcionados às áreas periféricas onde encontram preços acessíveis à sua renda. Já no caso dos moradores de favelas centrais, que têm na ocupação irregular a
forma de habitarem próximos a regiões mais valorizadas, o seu deslocamento para as
áreas periféricas é imposto pela atuação direta do Estado.

164

96

FAVELADOS do Arrudas vão ganhar casas. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 set. 1983. Geral, p. 5.

97

Segundo Argentino Oliveira, gerente da COHAB (informação verbal), após o primeiro ano de ocupação, a Prefeitura de
Belo Horizonte seria responsável por arcar, por um período de cinco anos, com 80% do financiamento das moradias direcionadas para as famílias realocadas, de forma que ficaria por conta destas os demais 20% das mensalidades.
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Plambel, 1986.

A pouca aceitação desses conjuntos por aqueles que seriam os possíveis mutuários a os habitarem pode ser lida como uma reação dessa população contra as condições oferecidas pela COHAB-MG, sobretudo em relação à localização das moradias.
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De fato, morar em favelas próximas às regiões centrais pode apresentar uma
série de vantagens – como maior acesso a empregos, educação de qualidade, saúde e
outros serviços – em relação a viver em áreas precárias nas bordas extremas da cidade98.
No caso estudado, as famílias que habitavam áreas de favelas foram direcionadas a moradias que, mesmo sendo fruto de políticas públicas, se localizam nos mesmos lugares para onde o mercado imobiliário dirige o atendimento à população de
renda inferior (Figura 4).
Figura 4

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Plambel, 1986.

Aglomerado Metropolitano em 1984 –
Indicação de onde morava grande parte
das famílias removidas e para onde
foram direcionadas

Como apontado por Bourdieu (1997), a posse de capital, sob suas diferentes
vertentes (capital social, cultural ou econômico financeiro), determina a capacidade
de dominar o espaço, permitindo manter à distância “as pessoas e as coisas indesejáveis ao mesmo tempo que aproximar-se de pessoas e coisas desejáveis” (p. 163).
Dessa forma, as disputas pela localização territorial a partir da posse de capital faz
com que aqueles desprovidos de capital sejam deslocados para áreas precárias e/ou
distantes99.
98

165

Ver grupo de estudos organizados por Marques e Torres (2005).
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Este processo se une à visão, trabalhada por Lefebvre (1993), da construção de um espaço abstrato de expropriação na
vida urbana, buscando dominar a dinâmica da cidade à medida que reduz o valor de uso da terra urbana aos seus valores
imobiliários – supervalorização do valor de troca em detrimento do valor de uso.
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Por conta de um movimento de resistência por parte de muito moradores e de
alguns movimentos sociais frente ao processo de retirada da população de sua moradia e a remoção desses aos conjuntos habitacionais nas franjas urbanas, o Secretário Municipal de Ação Comunitária de Belo Horizonte, Otimar Bicalho, assegurou, em
dezembro de 1983, que o Palmital possuiria escolas, posto de saúde e oportunidade
de trabalho para todas as famílias transferida. (PBH, 1983100 apud NAZÁRIO, 2010).
Porém, os primeiros anos da ocupação do conjunto revelaram uma situação de completa carência de infraestrutura urbana e serviços básicos.

2.2 Palmital: um espaço estigmatizante
Relacionando ao processo inicial de ocupação do conjunto, além da precariedade em infraestrutura e serviços, outro importante fator na distinção social existente entre as famílias dos conjuntos Cristina e Palmital é a classificação negativa atribuída aos moradores do Palmital.
Conforme relato abaixo, nos primeiros anos, alguns moradores do conjunto
Cristina demonstravam clara insatisfação de dividirem o transporte coletivo com os
moradores do Palmital.
Porque o povo era discriminado, iam tomar o ônibus no Cristina [...] chamavam o
pessoal do Palmital de favelados, de imundos, de ladrões, de vagabundos. [...] “Vê se
vocês arrumam uma carroça pra vocês”: isso o pessoal ouviram demais. [...] Porque
eles falavam, porque sabiam que, das 1.060 famílias das favelas que vieram pro Palmital. Aí eles generalizavam, já falava que toda a comunidade do Palmital eram favelados. E favelados na linguagem, na visão de muitos sempre é ladrão, é traficante,
é todo tipo de coisa. Em favela não mora pessoa honesta, na visão deles. Não moram
pessoas corretas, trabalhadoras, não! Só mora bandido. E eles entendiam assim. Por
quê? Porque, porque o próprio povo de Santa Luzia criou essa imagem do Palmital,
criou pra toda Belo Horizonte. Eles fizeram questão de criar essa situação pra toda
a Belo Horizonte, que o Palmital só tinha bandido (Morador do Palmital, 59 anos).
(NAZÁRIO, 2010, p. 58).

Assim, a discriminação social sofrida pelos moradores do Palmital tem como
fundamento não apenas a condição de maior pobreza em que eles se encontravam (e
que ainda persiste em menores níveis), mas a origem da distinção estaria no fato de
que muitas das famílias do bairro vieram de favelas de Belo Horizonte. Os moradores
do Palmital são designados de “favelados”, portadores do caráter depreciativo que
esta denominação acarreta.
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No caso dos moradores de favelas, o estigma está vinculado a uma condição
de pobreza e a uma relação de subordinação na estrutura social dessa população
(GONDIM, 1982 apud FREIRE, 2008). Assim, este estigma, associado também à criminalidade, afeta os mais diversos aspectos da vida dos moradores, como a busca por empregos,
o envolvimento amoroso, a relação com a polícia ou a simples aproximação com outras
pessoas (FREIRE, 2008).
100
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A fala de um morador do bairro Cristina reforça alguns aspectos em relação ao
estigma atribuído aos moradores do Palmital:
Se eu falei que aqui tá violento, lá no Palmital tá bem mais viu moça. [...] Porque
quando nós fomos mudar pra aqui eles exigiram um monte de documento. Documentos, documentos pra saber quem é você, entendeu? Atestado de conduta é... Certidão de onde você trabalha, regra, aquele troço tudo né. Lá, o Palmital nasceu assim:
eles construíram o Palmital e eles precisavam de desapropriar aquela avenida do
Santa Efigênia, perto do Hospital Militar. E o que eles faziam? Eles pegaram aquele
pessoal todo lá, jogaram dentro do caminhão, três, quatro mudanças... Às vezes no
caminhão vinham três, quatro mudanças num caminhão. A sua casa é essa, a sua
é essa e a sua é essa. Sem fazer uma triagem, sem fazer nada. Tudo quanto é vagabundo que tava ali morando naquelas favelas vieram pra cá. Num foi o caso nosso.
Nós fizemos, foi triagem pra poder. [...] (Morador do Cristina, 74 anos). (NAZÁRIO,
2010, p. 58).

Com o decorrer dos anos, a violência e a criminalidade, associadas ao tráfico de
drogas e a roubos, apontaram altos índices no Palmital. De fato, desde sua origem, o bairro
é conhecido por toda Grande BH como um espaço estigmatizante de seus moradores.

2.3 O Palmital e a favela na periferia
Ao longo dos anos, os conjuntos transformaram-se em núcleos polarizadores
de novos loteamentos ou de áreas de ocupação, quase todos com carência significativa ou total de infraestrutura urbana básica. Neste caso, o Palmital passou a desenvolver mais fortemente este papel, pois há grandes áreas favelizadas em terrenos
públicos e muitos loteamentos precários em seu entorno, o que contribuiu, ao longo
dos anos, para um desenvolvimento do comércio local no bairro.
Segundo a Fundação João Pinheiro (2007), a determinação do lugar de moradia é uma variável que sintetiza a estrutura social. Os processos de morar refletem as
preferências do indivíduo (“socialmente informadas”) combinadas com a capacidade
de manifestar tais preferências (“economicamente determinada”). Neste contexto, o
fator renda é a variável central, que chega a influenciar tanto nos padrões de escolha (“o que se quer”) quanto nas escolhas que efetivamente faz o indivíduo (“aquilo
que se pode querer”).
[..] as favelas se localizam em áreas onde a oferta de emprego se torna atraente. No
caso do favelamento nas periferias, será um outro móvel que justificará semelhante
tipo de ocupação e ele denuncia aspectos perversos do mercado imobiliário e da economia metropolitana (p. 462).

Segundo Costa (1994), o processo de favelização a partir dos anos oitenta ultrapassou o adensamento das favelas típicas das regiões centrais, sendo direcionado
também às regiões periféricas, “principalmente nas proximidades das áreas industriais e nos terrenos desocupados e/ou destinados à implantação de equipamentos
de consumo coletivo nos loteamentos de periferia.” (p. 73).
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Buscando uma relação deste contexto com o processo de favelização de São
Benedito, percebemos que – mesmo que hoje a região se encontre em um crescen-
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te processo de dinamização de sua economia, sobretudo nos setores de comércio e
serviços presentes na Avenida Brasília, eixo viário mais importante da região – a intensa favelização de áreas públicas e os parcelamentos irregulares que se apontaram
nas décadas de oitenta e noventa não coincidem com este aquecimento da economia
local, o qual teve sua aceleração nos últimos quinze anos.
Por sua vez, o fenômeno da favelização periférica é resultado da consolidação das favelas centrais, seja a partir do processo de “autourbanização” dessas áreas,
das melhorias de suas construções, ou ainda, mais recentemente, a partir das políticas de intervenção pública (obras de infraestrutura urbana e programas regularização fundiária). Tais alterações na estrutura urbana dessas áreas, combinadas com as
vantagens locacionais que a região oferece, geram, assim, uma valorização imobiliária do espaço.
Segundo o estudo de Faria (2004), a valorização dos imóveis nas favelas mais
centrais não determina necessariamente a expulsão dos moradores mais pobres, entretanto, estabelece um patamar de preços para novos moradores. Dessa forma, aqueles que se encontram em condições de vida mais vulneráveis acabam por migrar para
áreas periféricas onde há alternativas habitacionais mais acessíveis (como as favelas
nas periferias) e onde o custo de vida é mais baixo. Neste caso, porém, a distância
acaba por dificultar o deslocamento para a busca de emprego e a inserção no mercado de trabalho.
Davis (2006) usa do termo “invasão” para a ocupação de terra urbana e apresenta alguns dos possíveis custos para as famílias envolvidas neste processo:
Invadir, claro, é se apossar da terra sem compra nem título de propriedade. A terra
periférica “sem custo” tem sido muito discutida como segredo mágico do urbanismo
do Terceiro Mundo: um imenso subsídio não planejado aos paupérrimos. No entanto,
é raro a invasão não ter algum custo prévio. O mais comum é que os invasores sejam coagidos a pagar propinas consideráveis a políticos, bandidos ou policiais para
ter acesso aos terrenos, e podem continuar pagando esses “aluguéis” informais em
dinheiro e/ou votos durante anos. Além disso, há o custo punitivo de um local sem
serviços públicos e longe do centro urbano. Na verdade, quando se somam todos os
custos, como ressalta Erhad Berner em seu estudo sobre Manila, a invasão não é necessariamente mais barata do que a compra de um terreno. A sua principal atração é
a “possibilidade de construir aos poucos e depois melhorar a construção, o que leva
a uma diluição do custo (em fases) (p. 47).
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Conforme levantamento contratado pela Prefeitura de Santa Luzia em 2009101,
do total no município das ocupações irregulares e das moradias nestas áreas, estavam
presentes no distrito de São Benedito: 36,5% das áreas de vilas e favelas e 84% das
moradias nestas áreas; e 12,5% dos loteamentos clandestinos e 22% das moradias
nestas áreas. Estes números endossam, assim, a afirmação do processo de favelização
periférica enquanto um fenômeno metropolitano, já que São Benedito se configura
como uma das regiões de Santa Luzia com maior integração com a capital.
101
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Em geral, tais formas de ocupação de terra urbana em São Benedito se consolidaram entre o fim da década de 1980 e início dos anos de 1990, período posterior
à ocupação dos conjuntos habitacionais.
De fato, do total em São Benedito das ocupações irregulares e das moradias
nestas áreas, estão presentes nas áreas dos conjuntos, sobretudo no Palmital, ou em
seu entorno imediato: 66,5% das áreas de vilas e favelas e 84% das moradias nestas
áreas; 75% dos parcelamentos públicos irregulares e 59% das moradias nestas áreas;
e 66,5% dos loteamentos privados clandestinos e 91% das moradias nestas áreas.
Neste sentido, tais dados reforçam a hipótese de que a implantação dos conjuntos
habitacionais no início da década de oitenta teria incentivado o adensamento da região em padrões precários nos anos seguintes.
Dentre os diversos fatores que acabaram por estimular a ocupação irregular
das áreas do conjunto Palmital, podemos citar, de forma geral, a combinação entre a
desvalorização imobiliária das moradias do bairro – que reforça a ideia da área como
local da pobreza e engloba questões como o estigma social atribuído aos seus habitantes e a baixa qualidade em serviços públicos e infraestrutura urbana – e a existência de grandes faixas de terras públicas desocupadas.
Algumas entrevistas relacionaram ainda mais diretamente o início de uma das
áreas de favelas – a Vila Nova Esperança – com o processo de ocupação das primeiras moradias do Palmital. Segundo relatos, muitos dos moradores vindos das favelas
da capital teriam repassado suas moradias e invadido os terrenos vazios do bairro de
forma a garantir a casa própria sem precisar pagar financiamento à COHAB.
Esses relatos, junto ao levantamento da FIP (2009), remontam ao final da década de oitenta e início dos anos 1990. Parte deste processo de ocupação de terras,
segundo Antônio Bilé, ex-prefeito de Santa Luiza entrevistado, teria sido organizado
por lideranças religiosas que atuavam na região.
Enfim, a dinâmica de crescimento de áreas de favelas e demais irregularidades
na ocupação urbana em São Benedito acompanha uma tendência geral do crescimento periférico das metrópoles nestes padrões, intensificados nas décadas de oitenta e
noventa (COSTA, 1994). Em geral, aproveitando da infraestrutura instalada, da não
previsão de uso dos terrenos livres e da omissão ou pouca capacidade de fiscalização
do poder público local, o processo de ocupações dos terrenos livres do Palmital consolidou pequenas e grandes áreas de vilas e favelas na região.

3 Considerações finais
Compondo o quadro do crescimento de São Benedito, desde sua inicial ocupação por loteamentos populares com expressiva carência de infraestrutura até os efeitos da implantação dos conjuntos habitacionais, temos na intensificação das ocupações irregulares (sejam “invasões” ou parcelamentos públicos irregulares, sobretudo
nos terrenos públicos remanescentes do Conjunto Palmital) nas décadas de oitenta
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e noventa padrões de produção do espaço periférico que evidenciam a precarização
das relações de trabalho e a acentuação da segregação socioterritorial metropolitana.
Neste contexto, as relações existentes entre a ação do Estado e a dinâmica
imobiliária vieram a conformar São Benedito como um espaço precariamente atendido pelos serviços públicos, que abriga, por isso, uma população marcada por um histórico de pobreza, exclusão social e sérias dificuldades na vida cotidiana.
Os esforços para remontar os processos históricos de crescimento urbano da
região de São Benedito visam, assim, evidenciar as relações existentes entre a dinâmica imobiliária e as ações do Estado na composição das periferias urbanas. Neste
sentido, o trabalho aqui apresentado ressalta, sobretudo, os efeitos de determinadas
ações públicas no espaço urbano, os quais tanto nos apontam algumas especificidades históricas dos processos analisados em São Benedito quanto nos revela generalidades presentes no crescimento periférico de demais metrópoles do país.
Em relação às formas de ocupação dos conjuntos habitacionais aqui estudados, esse mecanismo é perceptível, porém, não apenas na lógica de funcionamento
dos empreendimentos da COHAB, mas também no histórico processo de remoção de
favelas de Belo Horizonte e realocação das famílias nos conjuntos Morro Alto e Palmital. Esse processo, dentre outros fatores, objetivou a liberação de terras urbanas
para maior dinamização do mercado imobiliário da cidade.
Em relação ao processo de crescimento de áreas de favelas em São Benedito,
sobretudo, nos interstícios do Conjunto Palmital, vemos que este acompanhou uma
tendência geral do crescimento periférico das metrópoles nestes padrões, intensificados nas décadas de oitenta e noventa.
Diante das análises desenvolvidas, a ação direta do Estado na produção do espaço urbano de São Benedito pode ser assim dividida em diferentes instâncias: federal, a partir do programa habitacional SFH/BNH que financiou a construção dos conjuntos habitacionais; estadual, na figura da COHAB-MG, órgão responsável pela implantação e comercialização dos conjuntos; metropolitano, a partir da iniciativa da
Prefeitura de Belo Horizonte de deslocar para o Palmital famílias de áreas de favelas
da capital; e municipal, por iniciativa da Prefeitura de Santa Luzia na implantação de
loteamentos públicos (irregulares e precários) na área.
O padrão de crescimento periférico urbano, tido usualmente como resultado
da ausência de planejamento e ordenação estatal, é, portanto, no caso da implantação dos conjuntos na região bem como dos seus efeitos, fruto de uma ação direta
do poder público.
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As novas dinâmicas que têm se apontado, sobretudo nos últimos dez anos, na
região de São Benedito – grandes investimentos públicos e privados, com destaque
para a implantação em 2010 da Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG) nas
proximidades da área, promovendo significativas alterações nos padrões econômicos
e socioespaciais que estruturam aquele espaço urbano – indicam novos e diversos
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caminhos de análise urbana, estudos estes que podem vir a detalhar e ampliar o quadro desenvolvido neste trabalho.
Por fim, esta reflexão visa se constituir um possível aprendizado dos efeitos de algumas das ações de políticas públicas no território urbano no decorrer da
história da metrópole belo-horizontina. De fato, a partir da combinação da ação do
mercado de terras e do Estado, tem-se a consolidação de um crescimento urbano em
moldes precários na periferia. Usualmente caracterizada como fruto de um crescimento urbano desordenado, a periferia metropolitana acabou tendo seu crescimento em
moldes precários, o que foi, na prática, ordenado: primeiro, pelo mercado de terras,
que estipula os valores imobiliários a partir da qualidade locacional; segundo, principalmente no caso estudado, por ações estatais de provisão de habitações para população de baixa renda.
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Projetos de urbanização de vilas
e favelas na Região Metropolitana
de Belo Horizonte:
um estudo de Nova Contagem e do Aglomerado da Serra
Camila Esteves Romeiro 102
Crisângela Elen de Sousa 103

Resumo: As favelas são entendidas como problema representando obstáculo para o desenvolvimento de uma cidade moderna. Dessa forma, emergem programas de urbanização que,
em grande parte, vêm trazendo em seu contexto uma seleção arbitrária de melhorias das condições vividas dessa população. Neste trabalho, realiza-se uma reflexão sobre a problemática
dos programas de urbanização de vilas e favelas tomando como referência um estudo comparativo de duas experiências de intervenções urbanísticas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte: o Aglomerado da Serra, localizado em Belo Horizonte e sede do Vila Viva, e o bairro
Nova Contagem, localizado em Contagem, no qual se instituiu um programa de regularização
fundiária.
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Marcadas e constituídas historicamente pelo estigma social, que a naturaliza como o lugar da criminalidade, ilegalidade e violência, as favelas estão presentes
no cenário urbano, mas não são consideradas como parte da cidade, sendo percebidas como o espaço da anormalidade. Dessa maneira, as favelas e seus moradores são
vistos como um problema representando ameaça e obstáculo para os interesses de
um projeto de cidade moderna e civilizada. Esse discurso tem norteado práticas de
intervenção em tais lugares desde seu início. Assim, surgem programas de urbanização que, em sua maioria, trazem em suas propostas uma preleção de melhorias das
condições vividas pela população favelada (2010).
A origem das favelas e do prélio pela moradia em Belo Horizonte remonta à
época da construção da cidade. De acordo com Libânio (2011)104, as populações que
vieram para Belo Horizonte construir a cidade sempre moraram precariamente em
acampamentos, em canteiros de obras, favelas, vilas e aglomerados. Os operários que
não foram contemplados com lotes, como o foram os funcionários públicos e comerciantes, se organizavam no novo espaço, sempre com aquele sentimento provisório
de moradia.
Planejada para 200 mil habitantes, o projeto de Aarão Reis não previa lugar para alojar os trabalhadores. Dois anos antes de ser inaugurada já contava com duas áreas
de invasão com aproximadamente três mil habitantes. Além disso, os padrões construtivos e de urbanização na zona urbana, somados ao alto custo dos terrenos devido à especulação imobiliária, levou grande parte da população a fixar-se na zona
suburbana, de forma desordenada e fora do controle do Poder Público, que naquele
momento preocupava-se apenas com a área nobre da cidade, circunscrita ao perímetro da Avenida do Contorno (COSTA PINTO; ROCHA NETO, 2011).

A criação de um Parque Industrial em 1946, mais tarde denominado Cidade Industrial, como é popularmente conhecido, viabilizou uma crescente industrialização
de Contagem devido à proximidade da capital do Estado, Belo Horizonte, fornecedora
de mão de obra, à facilidade de conseguir matéria-prima e à possibilidade de abastecimento de energia elétrica fornecida pela nova empresa estatal, a CEMIG. Do ponto
de vista econômico, a visibilidade desse município na RMBH relaciona-se ao grande polo industrial (REIS, 2009). O novo parque industrial foi planejado e implantado
para desenvolver a economia do Estado. A partir de 1948, dezenas de indústrias se
instalaram em Contagem. As dificuldades sociais ocasionadas pela industrialização, a
explosão demográfica e a incapacidade de atender às condições básicas da população
fizeram com que Contagem crescesse superando as expectativas.
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Tais fatores, aliados à especulação imobiliária e à ausência de uma política
para resolver o problema da exclusão da população do processo de ocupação da cidade formal, fizeram aumentar significativamente o número de favelas em ambas as
cidades.
As favelas têm sido tema recorrente na discussão de políticas públicas não
apenas relacionadas à questão urbana, mas também ao próprio estigma social que
104
Maurício Libânio é sociólogo, consultor da Pastoral de Rua de BH, voluntário do Programa Polos de Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG, e ex-funcionário da URBEL.
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envolve a questão. Justifica-se, assim, a análise para entendimento das políticas
habitacionais na capital mineira e em municípios de sua região metropolitana, bem
como as consequências geradas pelas intervenções urbanísticas nas vilas e favelas
“beneficiadas” por esses programas (MARTINS, 2013).
Propõe-se neste trabalho realizar uma reflexão sobre a problemática dos programas de urbanização de vilas e favelas, tomando como referência um estudo comparativo de duas experiências distintas de intervenções urbanísticas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A primeira centra-se no Aglomerado da Serra, situado na região centro-sul da capital mineira e sede do Vila Viva. A segunda remete ao
bairro Nova Contagem, localizado no município de Contagem, no qual se instituiu um
programa de regularização fundiária.

1 Metodologia

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A pesquisa baseou-se nos pressupostos teórico-conceituais estabelecidos a
partir das discussões que permeiam os aspectos das intervenções urbanas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e da revisão bibliográfica pertinente à temática. A
metodologia aqui adotada consistiu na coleta de evidências a partir de análise documental, observação participante e realização de diálogos com a comunidade local.
Essa metodologia pode ser observada no fluxograma abaixo.

Figura 1
Fluxograma de procedimentos metodológico.

2 Área de estudo: caracterização e localização
A escolha das áreas decorreu da constatação de que tanto a região de Nova
Contagem quanto o Aglomerado da Serra caracterizam-se como espaços periféricos
da Região Metropolitana de Belo Horizonte que passam por processos de intervenção
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urbanística e apresentam especificidades socioeconômicas semelhantes, conforme
apresentado na Quadro 1.
Quadro 1 • Características socioeconômicas das áreas de estudo
Áreas de
estudo
Nova
Contagem²
Serra³

Pessoas
residentes

Média de
pessoas por
domicílio

Renda

Taxa de

(em SM1)

alfabetização

46.463

3,64

2,1

92,8%

38.225

3,60

1,3

78,0%

¹ SM - Salário Mínimo – valor nominal em 2010: R$510,00
² Fonte: CONTAGEM (2014).
³ Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Ressalta-se que as duas regiões estudadas também possuem aspectos específicos. A região de Nova Contagem apresenta ocupação mais recente, os lotes são maiores e a configuração urbanística se aproxima mais do observado em outras regiões do
município, tendo em vista que se pode observar a presença de passeios e ruas com
dimensões tradicionais. Além disso, localiza-se em uma região extremamente afastada do centro, na divisa com o município de Esmeraldas. O Aglomerado da Serra, por
sua vez, é uma região mais adensada, onde predomina a ocupação descontrolada de
encostas e fundos de vale; a presença de becos; encontra-se próximo ao Centro e em
uma das regiões mais valorizadas de Belo Horizonte.
Mesmo diante das especificidades, optou-se pela comparação das intervenções nas duas áreas essencialmente por se tratarem de regiões onde as ocupações
precediam de promoção de infraestrutura. São locais onde predominam mecanismos
de autoconstrução das moradias, regiões onde não existe regularização fundiária,
com um elevado contingente populacional não contemplado pelas estatísticas oficiais e localidades onde se identificam bolsões de miséria.
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No Aglomerado da Serra a proposta de intervenção é mais integrada, contemplando não só a ampliação de rede coletora de esgotos, como também a coleta de resíduos e a drenagem pluvial, além de melhorias na infraestrutura sanitária. O projeto
abrange áreas tais como urbanização de becos e investimentos no campo da educação, geração de emprego e renda. A intervenção foi precedida por uma etapa de discussão junto à comunidade, o que culminou com a produção de um instrumento de
planejamento denominado Plano Global Específico. Em Nova Contagem, a proposta
de intervenção segue a concepção tradicionalmente empregada e envolve a ampliação da rede de coleta de esgotos e a construção de uma Estação de Tratamento, além
da remoções/realocações através de um plano de regularização fundiária desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e Adjunta de
Habitação (SAHAB).
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Fonte: Elaborado pelas autoras.

Diante dessas características, acredita-se que a comparação dos estudos de
caso delimitados nesses dois espaços de análise poderá contribuir para a geração de
conhecimentos sobre intervenções de caráter urbanizador em áreas de vulnerabilidade social, onde exclusão, informalidade e pobreza dão, necessariamente, novos contornos às propostas de intervenção que visem à promoção da integração à cidade. A
localização das vilas no contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte é apresentada na Figura 2.

FIGURA 2
Localização do Aglomerado da Serra e de Nova Contagem no contexto metropolitano

2.1 Apresentação de Nova Contagem
e do Aglomerado da Serra
Nova Contagem surgiu a partir da implantação de um loteamento público de
um conjunto habitacional no município em 1984, na qual a área era contígua à Penitenciária Nelson Hungria. A área originária do loteamento havia sido registrada inicialmente erroneamente em nome do Estado, enquanto a área da penitenciária em
nome do município (REIS, 2009).
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A implantação desse loteamento deu-se sem infraestrutura urbana, de forma
que não havia água tratada, rede de esgoto, pavimentação e transporte coletivo. Com
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isso, a população ficou aproximadamente 20 anos vivendo de forma precária e abandonada (GOMES, 2009).
Sendo classificada como assentamento precário, através do Plano Diretor Municipal, Lei Municipal Complementar 033 de 26 de dezembro de 2006, como área de
Especial Interesse Social (AIS-I), “áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos habitacionais precários de interesse social, nos quais haja interesse público em promover a regularização urbanística e fundiária”, Nova Contagem passou
a ter parâmetros mais flexíveis que facilitaram sua regularização, através de Legislação Municipal específica, nomeada de PROVILA (PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 2012a).
Realizou-se a regularização fundiária para as áreas consolidadas, com aprovação do parcelamento e titulação dos beneficiários. Foram executados também o Plano de Intervenção Integrada para as áreas não regularizáveis (PIIN), e o diagnóstico
físico, social e jurídico para as três vilas internas ao conjunto. A urbanização constava de saneamento do córrego Retiro, da remoção das famílias em situação de risco e do reassentamento das famílias em áreas no entorno do bairro (GOMES, 2011).
A captação dos recursos para os projetos de regularização fundiária plena foi
realizada através do PAC, do Governo Federal, para a execução de obras de urbanização, assentamento e reassentamento de 248 famílias, beneficiando aproximadamente
5.000 famílias (PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 2012a).
Já o Aglomerado da Serra, formado pelas vilas Cafezal, Marçola, Nossa Senhora
da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima e Novo São Lucas, teve início há cerca de 50 anos, sendo a Vila Aparecida a mais antiga ocupação
– 51 anos – e o Novo São Lucas a mais recente – 19 anos (MELO, 2009). Situa-se na
encosta da Serra do Curral, junto à divisa do município de Nova Lima, no limite sudeste de Belo Horizonte. É o maior aglomerado da região metropolitana, com cerca
de 40 mil habitantes, superior à maior parte dos municípios mineiros. O Aglomerado da Serra tem uma área de 1.470.483 m². As vilas do Aglomerado localizam-se em
terrenos de acentuada declividade. A área abriga nascentes e córregos em encostas
íngremes e alguns pontos exibem risco geológico em grau alto e muito alto (PBH ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, 2015).
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A Vila Nossa Senhora da Aparecida é a de ocupação mais antiga do Aglomerado da Serra. Seu início remonta aos anos 50 do século passado com a construção
de alguns barracões na área que, anteriormente, era tomada por mato e pasto, não
existindo nem água nem luz. Isto, logo após a inauguração do quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar no Bairro Santa Efigênia. A maioria dos ocupantes pioneiros é
proveniente do interior de Minas Gerais e da Bahia. Aos poucos, com a vinda de mais
pessoas do interior, geralmente parentes ou amigos dos moradores já assentados, a
comunidade começa a se expandir (MELO, 2009). O surgimento da Vila Marçola ocorre nos anos 60 do século passado. Os primeiros habitantes, em sua maioria, vieram
do interior do estado e os barracos eram de lata e papelão. A ocupação começou no

20/07/16 13:36

Favelas, ocupações e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência

terreno onde hoje está localizada a sede do Minas Tênis Clube II. Posteriormente,
surgiram as primeiras casas de adobe com telhas francesas ou de amianto. Já as moradias de laje e alvenaria só começaram a ser edificadas na década de 70, assim que
as melhorias gradativamente foram chegando à vila (URBEL, 2013).
Os primeiros moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição vieram do interior mineiro, principalmente das cidades de Rio Casca, Montes Claros, Raul Soares,
São Pedro dos Ferros e Teófilo Otoni (MELO, 2009). O surgimento da Vila Santana do
Cafezal se deu a partir de 1975 com a expansão da Vila Nossa Senhora da Conceição
para morro adjacente. Os terrenos inicialmente povoados foram o topo do morro e as
margens do caminho que ligava o local ao bairro Santa Efigênia. Em seguida, os barracos alastraram-se na encosta leste. A ocupação aconteceu de forma planejada entre amigos e conhecidos. Havia até mesmo um responsável pela escolha das pessoas
que lá iriam morar, para dar nome às vias e até entregar os lotes aos futuros moradores. A área na qual está situada a Vila Nossa Senhora de Fátima era um lugar ermo,
de topografia muito íngreme, onde existia uma trilha para passagem de animais. O
acesso era bastante difícil, com as pessoas obrigadas a andar a pé e o transporte de
produtos feito por animais. Os primeiros assentamentos ocorreram por volta de 1976
na área da Primeira Água, na divisa com a Segunda Água e as vilas Marçola e Fazendinha. Dentre as vilas do Aglomerado da Serra, a Novo São Lucas é a de ocupação
mais recente - surgiu em 1990. A ocupação teve início na rua Dr. Argemiro Resende
Costa, num terreno vazio e desprovido de casas. Os primeiros ocupantes cortavam o
barranco, levantavam barracos de lona e depois começavam a construir os barracos
(URBEL, 2013).

2.2 Análise dos produtos e resultados gerados
pelas intervenções
Ao analisar os produtos gerados pelas intervenções, devemos primeiramente
ressaltar as diferentes percepções de suas ingerências em relação ao Programa Vila
Viva. Maior programa de urbanização de vilas e favelas em curso no país, é um modelo cheio de inovações e influenciou os moldes de outros projetos e programas dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte, bem como, de certa forma, orientou
o elaborado em Nova Contagem.
O resultado destacado por ambas as prefeituras após as intervenções pode ser
visualizado no Quadro 2.
O Programa Vila Viva teve início com o governo de Fernando Pimentel em
2005, desenvolvido a partir do Plano Global Específico (PGE) – estudo aprofundado
das vilas, favelas e conjuntos habitacionais de interesse social de Belo Horizonte,
com participação direta da comunidade local, realizado em três etapas: levantamento
de dados; diagnóstico integrado das principais dificuldades locais; definição das prioridades e execução das ações que visem atendê-las (PEREIRA et al., 2007).
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Quadro 2
Resultados gerados pelas intervenções nas áreas de estudo
Aglomerado da Serra

Nova Contagem

152 apartamentos entregues

3.403 lotes aprovados

Alguns becos revitalizados

3.242 escrituras emitidas e registros
efetivados

Construção de duas barragens
de contenção na Av. Mem de Sá

1.231 domicílios beneficiados pelo Plano de
Intervenção

220 famílias reassentadas

5.000 famílias beneficiadas diretamente

Abertura da Avenida do Cardoso

248 famílias reassentadas

Construção do Complexo Esportivo Mário
Guimarães e da sede da cooperativa das
costureiras do bairro

Requalificação urbana e ambiental de margem
do Córrego Retiro e entorno

5.113 famílias removidas

5 mil desapropriações

Fonte: PREFEITUA MUNICIPAL DE CONTAGEM (2012b) URBEL (2013).
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Os dados expostos pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura (2007) apresentam o Programa Vila Viva como uma intervenção de caráter reestruturador e integrado, previsto na Política Municipal de Habitação, que promove transformações profundas em um assentamento existente com o objetivo de integrá-lo à cidade e tornar
adequadas as condições de moradia.
Pereira e outros (2007) apresentam uma visão semelhante ao dizer que o Programa, “enquanto intervenção estrutural, é uma ação integrada de urbanização, desenvolvimento social e de regularização dos assentamentos precários, possibilitando,
aos gestores públicos e à comunidade, o reforço e a consolidação de uma política de
inclusão social”. Assim, o Vila Viva propicia
...a conquista da regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários,
com a implantação da infraestrutura urbana e social necessária e a complementação do saneamento básico, resultando na: melhoria das condições de habitabilidade; melhoria da acessibilidade; erradicação das áreas de risco geológico-geotécnico;
eliminação da contaminação dos cursos d’água receptores; redução das doenças de
veiculação hídrica; melhoria da segurança pública; melhoria do acesso ao mercado
de trabalho; desenvolvimento comunitário; acesso à propriedade do solo urbano (PEREIRA et al., 2007, p. 3).
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Assim também se expressa o consenso de Moura e outros (2009) ao salientar os objetivos do Programa como reduzir parcela do déficit habitacional, melhorar
e recuperar um estoque de moradias já existentes através da reestruturação física e
ambiental dos assentamentos, promover o desenvolvimento social e econômico e a
melhoria das condições de vida da população, através do acompanhamento constante da comunidade e o exercício da cidadania.
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Ainda de acordo com Moura e outros (2009), o disposto na Resolução n. II
do Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte, de 1° de dezembro de 1994,
demonstra que
O Programa Vila Viva – Intervenção Estrutural em Assentamentos Precários é uma
ação integrada de urbanização, desenvolvimento social e de regularização dos assentamentos existentes que possibilita aos gestores públicos e à comunidade reforço
e consolidação de uma política de inclusão social, em ação coordenada com outros
programas. Consiste na execução progressiva de transformações profundas nos diversos núcleos habitacionais, através da implantação de sistema viário, das redes de
água e esgoto, de redes de drenagem, melhorias habitacionais, reparcelamento do solo
com consolidação geotécnica e regularização fundiária até o nível da titulação (p. 2).

Para implantar este Programa, a Prefeitura contou com 171,5 milhões de reais. Deste montante, 113,3 milhões de reais foram financiados pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com contrapartida de 25% da Prefeitura, e 58,2 milhões de reais pelo Governo Federal, através do Programa Saneamento para Todos, da Caixa Econômica Federal, com contrapartida de 10% do município. Para que isso aconteça, as famílias serão removidas para moradias verticais,
cujo valor é em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), podendo optar entre mudar
para os apartamentos obtidos ou receber uma indenização, de acordo com o valor do
imóvel em que ela mora. A média de tal indenização é em torno de 20 a 22 mil reais.
Contudo, algumas vezes, depois da avaliação de engenheiros, percebe-se que o valor
da residência não ultrapassa 3.000 reais (PIMENTA et al., 2009).
No entanto, há controvérsias quanto às percepções apresentadas, segundo a
União dos Movimentos Populares105 (2008), com relação ao procedimento de escolha
dos locais que receberão intervenções. As áreas delimitadas para intervenções são
escolhidas através dos interesses do capital imobiliário, levando em conta o município de Belo Horizonte: “apenas as vilas mais valorizadas da cidade, bem servidas
de equipamentos sociais e com excelente localização, como o Aglomerado da Serra,
serão afetadas” (PROGRAMA VILA VIVA OU VILA MORTA, 2008). Isto é contraditório
quando se observa que o Programa, desde seu início, esteve previsto para todas as
ocupações irregulares, distribuídas em 209 áreas de ocupação informal na capital,
tendo sido executado não somente no Aglomerado da Serra, mas também no Morro das Pedras e Santa Lúcia; nas vilas Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes,
Taquaril, São Tomás, Aeroporto, Cemig, Alto das Antenas; além dos moradores do
entorno da Avenida Belém, do Córrego Santa Terezinha e do Complexo Várzea da
Palma (URBEL, 2010).
105
Associação Comunitária dos Moradores do Novo Lajedo – Associação e Núcleo de Moradia da Vila Santa Rita e Adjacências – Associação Mineira da Providência – Brigadas Populares – Conlutas – Conselho Comunitário Assistencial e Social
da Vila Marçola – Escola de Samba Cidade Jardim – Federação das Associações de Moradores de Belo Horizonte (FAMOB)
– Graal BH – Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade – Hip Hop Gerais – Grupo de Teatro do
Oprimido Levante – Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) – Movimento Nacional de População de Rua (MNPR)
– Movimento dos Sem Universidade (MSU) – Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) – Núcleo Geração Trabalho e Renda – Núcleo de Sem Casa do Conjunto Santa Maria e Adjacências – Ocupação Camilo Torres – Ocupação Navantino Alves – Rede Popular Solidária (RPS) – Sistema Caracol de Rádio e TV Comunitária.
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Em Contagem, o Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Nova Contagem foi instituído pelo Decreto n. 833, de 6 de dezembro de 2007, tendo início no
governo de Marília Campos através do Plano de Intervenção Integrada (PIIN) para
as áreas não regularizáveis – definido o cenário de urbanização integrada. O Projeto
previu a requalificação urbana e ambiental do córrego Retiro – saneamento do córrego, urbanização, pavimentação de vias, remoção das famílias em situação de risco e
a construção de moradias. Para tanto, os recursos provenientes vieram do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) – uma captação de recursos na ordem de R$30
milhões para as intervenções propostas de urbanização, saneamento e reassentamento das famílias, promovendo assim a Regularização Fundiária Plena. Essa intervenção
se deu através de uma parceria entre União, Estado e Prefeitura, visto que se tratava de um loteamento irregular, registrado como pertencente ao Governo Estadual e
era necessário articular recursos, projetos e convênios (PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONTAGEM, 2012b).
Ainda segundo a Prefeitura, a classificação de Nova Contagem como área Especial de Interesse Social no Plano Diretor Municipal, Lei Municipal Complementar
033 de 26 de dezembro de 2006, propiciou o desenvolvimento de uma Legislação
Municipal Específica (PROVILA) que criou condições legais para a regularização fundiária da região.
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 2012a.

Os projetos do Programa de Regularização Fundiária Plena de Nova Contagem
se assentam na identificação de três áreas: as passíveis de regularização, as áreas
regularizáveis mediante intervenção física e as não regularizáveis. Por isso mesmo,
desenvolveu-se em três etapas concomitante.
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Outra questão levantada pela União dos Movimentos Populares refere-se às
desapropriações necessárias para as intervenções. Na Vila da Serra, 5.113 famílias,
aproximadamente um terço, foram removidas; já em Nova Contagem, esse número
é de 5 mil pessoas, segundo o documento de regularização fundiária do município:
“Regularização Fundiária Plena, tanto do ponto de vista da regularidade urbanística
do assentamento, quanto da execução das obras de urbanização e por fim do reassentamento de 248 famílias em habitações dignas, beneficiando diretamente aproximadamente 5.000 famílias.”
O maior problema que se pode relacionar às desapropriações é referente às
perdas de identidade local, uma vez que muitas famílias não conseguem morar no
mesmo lugar do qual foram desapropriadas, deixando para trás toda uma história ali
construída durante anos (MOTTA, 2013). Segundo Gomes (2008), antes de serem encaminhados aos prédios, os moradores passam por uma triagem para identificar as
famílias que não têm condições de assumir os custos da nova moradia; os demais
recebem mínimas indenizações e migram para locais periféricos, geralmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo submetidos a condições mais precárias.
Salta aos olhos as novas despesas que os moradores ganharão com o “novo
lar”, visto que em suas casas muitas vezes não havia taxas de coleta de esgoto, condomínio e impostos, isso tanto no contexto do Vila Viva quanto em Nova Contagem.
Uma vez mandados aos ‘predinhos’ construídos como novas moradias, essas novas taxas recaem sobre as famílias, deixando os moradores em difíceis situações, pois nem
sempre suas rendas são suficientes para cumprir os novos gastos. Juntamente com as
novas despesas, o que se percebe em geral é que as intervenções provocadas pelas
prefeituras nos projetos de urbanização acabam por valorizar os imóveis que ali permanecem, aumentando os preços de venda, e demais produtos essenciais para a vida,
adquiridos nos comércios locais.
Para os que ficam nas vilas reformadas, o custo de vida na favela sofre um forte aumento. Sobem todos os preços, desde os aluguéis cobrados até o pãozinho da padaria
e a carne do açougue. (...) O Programa não prevê indenização pelos lucros cessantes,
aqueles que o comerciante deixou de auferir com a demolição de sua fonte de renda”
(PROGRAMA VILA VIVA OU VILA MORTA, 2008).

As justificativas e os objetivos para tornar os espaços das favelas melhores e
inseri-las no contexto urbano formal pela implantação de redes de esgoto, da abertura e alargamento de via, da coleta de lixo regular são expressões dessa lógica de
melhorar a qualidade de vida na cidade e maximizar a circulação, os fluxos positivos,
que passa tanto pelas intervenções no espaço como pelas transformações no modo
de vida das pessoas; modos de vida inadequados e, por isso, perigosos, característica
que legitima as intervenções normalizadoras (MOTTA, 2013). O pressuposto é que a
precariedade da favela está associada à sua forma, ao seu padrão de ocupação e de
apropriação dos espaços e não à falta de investimento de recursos, decorrentes de
uma desigualdade social (MELO, 2009).
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A ideia é de que a favela oferece riscos à cidade e, por isso, precisa ser modificada. Se em primeira instância os moradores serão os beneficiários (noção que desqualifica o modo e a condição de vida existente no local e pressupõe que os moradores devam aceitar tais mudanças como melhorias, uma vez que o novo espaço a ser
efetivado, parte de um projeto de cidade oposto ao que existe na favela, e por isso
melhor), toda a cidade lucrará quando os destituídos forem incorporados à regularidade da vida social (MOTTA, 2013).

2.3 Resultados de campo
A partir das observações em campo, obtiveram-se diversas explanações por
parte de alguns moradores afetados. A ação municipal em favelas promove sempre,
em algum grau, a melhoria das condições de habitabilidade da população. No entanto, há sinais de que nem sempre se está conseguindo alcançar resultados satisfatórios. As favelas se adensam e se consolidam com a substituição dos barracos pelas
construções de alvenaria e com a provisão, em alguma medida, de saneamento e infraestrutura, mas isso muitas vezes ocorre sem o equacionamento dos problemas ambientais, de estrutura urbana e fundiária, ou ainda deixando de garantir o acesso a
uma moradia adequada (digna).
A proposta de urbanização de favelas não pode ter caráter impositivo, e os
planos urbanísticos em curso não podem caminhar nessa direção, pois os projetos
das empreiteiras não atendem aos interesses do lugar nem das pessoas que estão lá.
Dessa forma, a urbanização, que se pretende inclusiva, acaba sendo exclusiva, não
aponta para a democratização real. Por isso, essas obras, a exemplo de todo investimento na favela, são apoiadas num primeiro momento, mas acabam rejeitadas tão
logo seu caráter interventor fique evidente, analisa Silke Kapp106.
O Vila Viva pode ser visto de varias maneiras, uma com o olhar inocente de que estão dando melhores condições de vida para a população da região, no entanto não
é bem isso que acontece. Muitos moradores simplesmente tiveram suas casas marcadas e demolidas, entregue ao nada. As únicas coisas que as pessoas que ali moraram
podiam ver era o entulho jogado onde era a moradia deles e, em troca disso, esses
moradores recebiam uma indenização baixa, só tendo a opção de morar nos prédios
ou então morar na região metropolitana ou em outra favela. Com o Vila Viva, houve
a valorização da região, aumentando o custo dos lotes, fazendo com que quem teve
sua casa demolida nessa região talvez não consiga comprar uma casa na mesma vila
ou favela (Marco Cavalcante107).

A opinião exposta acima afirma os destaques dados por Araújo (2008)
O que pretende-se com todo esse destaque que a mídia vem dando à questão da favelização não é a busca de melhores condições de vida para a população moradora
de favelas, nem tampouco a redução do crescimento delas. É tirá-las de onde não
se deseja que estejam. (...) A favela incomoda quando está na Zona Sul e incomoda
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enquanto é vista. E é porque ela é vista que se propõe sua remoção. Removidas da
Zona Sul, continuarão a crescer no resto da cidade. (...) Não é preciso pensar muito
para perceber que a remoção tratou-se de uma estratégia de valorização dos espaços de interesse dos agentes imobiliários, então livres da presença física e visual da
favela. (...). (p. 7)

3 Considerações finais
“As condições de vida de uma população dependem de uma série fatores ligados direta ou indiretamente às formas de produção e distribuição da riqueza” (CAMARGO, 1976, p. 22). A partir dessa consideração, pode-se afirmar que
o problema habitacional não pode ser analisado isoladamente de outros processos
socioeconômicos e políticos mais amplos, não obstante nele se condensa um conjunto de contradições específicas. assim numa primeira instância é preciso verificar
as modalidades produtivas a partir das quais a moradia é confeccionada (KOWARICK, 1979, p. 55).

Os problemas habitacionais existentes em nosso país, principalmente nas
grandes cidades, têm raízes antigas. Eles são, sobretudo, resultado das dificuldades
econômicas e do modelo de concentração de renda adotado ao longo da história brasileira, com parte expressiva da população vivendo em situação de extrema pobreza,
sem acesso a condições dignas de moradia.
Soma-se a isso o processo de crescimento urbano verificado nas últimas décadas, caracterizado pela proliferação de ocupações irregulares tanto nas áreas desprezadas pelo mercado imobiliário como em áreas ambientalmente frágeis, de preservação permanente, cuja ocupação é vedada pela legislação, além da ausência de
uma política nacional de habitação popular que atendesse à população de baixa renda nos últimos anos.
A consequência desse processo é o surgimento de áreas extremamente adensadas, desordenadas e desestruturadas, carentes de infraestrutura básica de saneamento e equipamentos urbanos como escolas, creches, postos de saúde etc., sem espaços
de lazer e apresentando elevado nível de insalubridade. Sobrevivendo em condições
ambientais limites, esses locais são bastante vulneráveis à erosão, ao esgotamento
do solo, à contaminação das águas, às catástrofes naturais e às variações climáticas.
Os assentamentos precários se caracterizam socialmente por contar com organizações formais de alta legitimidade e reconhecimento, mas também pela postura
de isolamento nos núcleos familiares, pelo baixo nível de escolaridade, pela convivência com processos de marginalidade e pela renda familiar inferior a três salários
mínimos. Esses fatores acabam contribuindo, na maioria das vezes, para a dificuldade de estabelecer parcerias e de provocar o envolvimento em projetos coletivos (PEREIRA et al., 2009).
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A percepção de que a população pobre, devido aos perigos que oferece, precisa, ao mesmo tempo, ser ajudada e controlada justifica uma intervenção maciça nos
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segmentos precários e indesejados da sociedade, com vista a ajudar os sujeitos na
construção de seus próprios projetos de vida para que se tornem cidadãos integrados
na ordem social e moral dominante (MOTTA, 2013).
Pode-se concluir, nesta breve discussão, que o equacionamento das dicotomias presentes em Belo Horizonte e em Contagem, entre o formal e o não formal, entre o centro e a periferia, passa pelo momento em que a periferia se faça representada no poder público. A favela não pode ser tratada apenas como problema habitacional. É necessário valorizar o desenvolvimento de programas sociais, antes concebidos
como ‘complementares’ à urbanização, como elementos estruturadores de estratégias
de inclusão social da população de favelas.
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Correria loka (novas) reflexões:
as marcas da luta subversiva pela sobrevivência
Menderson Rivadávia 108

Resumo: O presente artigo é reelaboração de uma reflexão etnográfica109 feita a partir de

vivências com jovens moradores de diversas favelas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O texto pretende pensar diferentes modos de perceber esta realidade na experiência urbana,
tentando entender o contexto do que se chama “tráfico de drogas” de uma forma mais ampla e
reflexiva, bem como perceber a dimensão humana dos atores que vivenciam esta experiência.
Além desta reflexão, o texto tenta mostrar como os modos com que nossa sociedade lida com
esses problemas interfere na criação de “imagens estigmatizadas” que recaem em geral sobre
as pessoas que habitam esses lugares e como isto é ressignificado e vivenciado pela juventude.

Palavras-chave: favelas; “tráfico de drogas”; criminalização da pobreza; violência; juventude.
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1 Introdução “espinhosa”
Era noite de um final de semana quando cheguei em uma das favelas da região Centro-Sul de Belo Horizonte. As ruas e becos estavam cheias de gente e sons:
vozes, rap, risadas, crianças chorando, jogando bola, assovios, pagode, chinelos batendo nos degraus dos becos e funk! A favela estava viva, tudo pulsava nela. Desci
a enorme e estreita escadaria que chegava ao barraco onde estava rolando a festa.
Basta enfiar a mão em um vão que existe no portão para conseguir abri-lo. Subi mais
um grande vão de escadas até chegar numa varanda que tinha vista para todo aquele
mundo de luzes que vinham dos barracos que se estendiam pela vastidão das montanhas. A noite se fez festa. Certo momento, já com muita gente pelo barraco, música,
dança, risadas, o cara me levou para um quarto, fechou a porta e, rindo no canto da
boca, disse: “você não tá querendo saber o que é o tráfico? Vou te mostrar então o
nosso principal instrumento de trabalho...”. Abriu a porta de uma cômoda que estava
no quarto e foi possível ver vários revólveres amontoados. Ele pegou um calibre 38 e
colocou na minha mão. “Pega direito, Zé, tá travada!”, disse ele muito calmamente e
rindo da minha não experiência com aquele artefato. Pus o dedo no gatilho!
Os seres humanos se expressam por uma quantidade imensa de símbolos. Muitos deles ganham seus significados através dos corpos: gestos, adereços, modos de
vestir, de falar, tatuagens que expressam e dão significado às experiências culturais.
“Nas sociedades complexas, o corpo é um mapa cultural, ele fala, explica com plena e espontânea autonomia” (CANEVACCI, 1993, grifo nosso). Morar em uma mesma
“quebrada” faz com que a juventude compartilhe certos “padrões culturais” (GEERTZ,
1989) que carregam certas marcas em seus corpos, marcas impregnadas pelo estigma da segregação territorial e racial, marcando os jovens, principalmente xs negrxs e
moradores de favela, como marginais dentro do espaço urbano. Falar de jovens moradores dos “lugares condenados” (WACQUANT, 2001) faz aparecer toda uma complexa
dinâmica de vivências de exclusão social tecida nas grandes cidades.
Devemos pensar o conceito de território em suas dimensões contemporâneas.
Não se trata apenas de seus aspectos físico-geográficos, mas de um espaço vivido,
espaço onde é possível se sentir “em casa”, do “pedaço”, onde seus moradores são
reconhecidos, conhecem as regras locais e é protegido por uma intensa rede de relações entre parentes, vizinhos e pela sua “procedência” naquele lugar. O “pedaço” é
uma prolongação da habitação, um espaço intermediário entre a casa e a rua (MAGNANI, 1998). E são nesses territórios que os sujeitos criam, recriam práticas que articulam uma diversidade de símbolos, que geram diversos estilos110, que “falam” e
“influenciam” em suas experiências de vida.

190

Por mais que desde as décadas de 1970 e 80 as favelas estejam ocupando espaços significativos nas mídias, nas Ciências Sociais e reivindicações políticas, este
“conceito”, diverso e complexo, acaba por produzir um efeito imediato de reco110

“O estilo não é simplesmente um conjunto de traços que se pode observar num artefato, ele pressupõe uma criação
consciente, uma eleição intencional de um conjunto de traços com um princípio de ordenação. Uma distinção de um padrão.” (ABRAMO, 1996, p. 85).
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nhecimento, “seus sentidos passaram a ser partilhados e generalizados” (PANDOLFI,
GRYNSZPAN. 2003, p. 15). Esta representação genérica está muito distante do universo real das favelas, e a consequência é a estigmatização desses lugares e de seus
moradores. O “Morro da Favella”111 no Rio de Janeiro é um dos exemplos de como se
passou a associar nas Ciências Sociais e nos discursos políticos o termo “favela” à
imagem de um “lugar perigoso”, sujo, locus da marginalidade e da desordem, “o lugar
dos malandros e marginais por excelência” (SILVA, 2005, p. 27).
A criminalidade e a vadiagem ganharam ao longo dos anos uma supervalorização nos discursos sobre esses locais, gerando uma visão estereotipada de seus moradores, vendo-os “indolentes”, coniventes com a criminalidade ou como criminosos
em potência. Esse discurso só ajuda cada vez mais na estigmatização territorial, torna-se uma marca que é carregada pelo corpo e que resulta nas práticas de criminalização das favelas. Ela passou, deste modo, a representar uma fratura social que, por
sua vez, coloca em risco toda a suposta “coesão social” existente. A favela é um perigo!
O século XXI introduziu transformações nas representações das favelas, vistas
agora como o “lugar do tráfico de drogas que traz um novo modelo de criminalidade,
convivência com a violência e uma nova dinâmica social para as famílias”. São diversas as formas de relação do tráfico com as comunidades. Não podemos reduzir ao
simples uma experiência que é local e completamente entrelaçada em seu contexto
histórico e sociocultural. O fato é que os patrões112, os envolvidos com o movimento113 e os usuários de drogas passaram a ser “apresentados cotidianamente na mídia
sob uma face cruel e fria”. “O traficante” morador das favelas passou a ser visto não
mais como o “bom selvagem e protetor da comunidade”, mas como um “monstro, alguém com os valores completamente diferentes dos dominantes da sociedade, cruel,
drogado, descontrolado, incorrigível” (LIBÂNIO, 2007, p. 24). “O tráfico de drogas”
se tornou uma “coisa”, uma entidade responsável, se não for por todos, por muitos
dos males da civilização. A “experiência do que se chama tráfico” foi homogeneizada.
Se o território pode ser entendido como um “lugar social de onde falam os sujeitos”, ele é uma base para a formação da identidade. As favelas, definidas como“espaços informais” que não seguem os padrões hegemônicos que o Estado e o mercado
definem como modelo de ocupação territorial, são diferenciadas do “asfalto”, que são
os lugares formais e legais da cidade. Esta dicotomia acaba por gerar um pensamento comum de que essas áreas estariam “condenadas”, “vistas como externas e estranhas à cidade”. O estigma territorial acaba se estendendo a seus moradores, que são
alvos ostensivos de controle e exclusão social e racial. Assim, “o reconhecimento da
cidadania é relativizado de acordo com a cor da pele, o nível de escolaridade, faixa
salarial e pelo espaço de moradia” (SILVA, 2005, p. 56).
111
“Morro da favella” ou Morro da Providência, marco inaugural dos lugares de pobreza do Rio de Janeiro na virada do
século XIX para o XX, identificado como problema higiênico, estético e populacional dando origem ao termo favela, nome
de uma planta que urtiga a pele de quem encosta nela. “Foi a partir do ‘Morro da Favella’ que se começou a generalizar,
na imprensa, a associação do termo ‘favela’ à imagem de um lugar de ‘perigo’ e ‘desordem’. A favela já era o lugar de malandros e marginais (...)” (SILVA, 2005, p. 78).
112

Como foi chamado o “chefe local da boca de fumo” pelos jovens participantes do processo de pesquisa.

113

Nome dado ao “trabalho do tráfico” por alguns jovens.
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O estigma é um “rótulo” que acaba gerando uma separação e um controle que são explicados por determinadas características consideradas inferiores em
determinado indivíduo ou grupo (ELIAS; SCOTSON, 2000). A favela é um fenômeno
diverso e complexo, mas, marcada pela estigmatização, está sempre associada aos
pressupostos negativos (sob a ótica da falta) e principalmente associada à criminalidade e à violência. “Pobre reunido é quadrilha de bandido”114. Os moradores da favela são representados e tratados cotidianamente como bandidos e vagabundos. As
ações policiais são mais truculentas nestes lugares, trazendo uma vivência cotidiana
intensa com a violência. O “tráfico de drogas” é um “fantasma” que abrange uma diversidade de experiências que não são reduzidas apenas às favelas, mas são os seus
moradores que pagam o seu preço, são eles os principais alvos da criminalização.

2. Jovens da correria
os corpos marcados pelas experiências
Com o esforço de trabalho transformado numa luta diária pela sobrevivência, quem precisa de supervisores? Com os empregados açoitados por
seu próprio horror à insegurança endêmica, quem precisa de gerentes
para estalar o açoite?
Zygmunt Bauman

Leo115 não é mais do movimento116, mas “quem é da boca é da boca, leva o no–
me da boca pra sempre”117, como ele mesmo afirmou118. Ele mora em frente aonde os
moleques ficam na pista119 e conhece todos. Afinal, todos eles nasceram e cresceram
ali na vila: “aqui todo mundo conhece todo mundo, Zé”. Jovens de 14 aos 25 anos
usavam estilos de roupa muito parecidos; nos braços e pernas, algumas tatuagens.
Uma em especial me chamou a atenção: era um rosto de um “palhaço cabuloso”120.
Ter uma tatuagem como essa era lombrado121, pois este tipo de palhaço como marca
é o que muitos vão chamar de “o matador de polícia”.
114

Trecho da música “Falcão-MV Bill”.

115

Os nomes utilizados são ficcionais, e, para manter o sigilo, não identificarei as comunidades às quais cada ator
pertence.
116

Movimento foi usado por alguns jovens designando “o trabalho no tráfico”.

117

As falas dos atores foram coletadas durante o trabalho etnográfico em 2011 em diversas comunidades da Região Metropolitana de BH com jovens “trabalhadores precários do comércio ilegal de drogas” e registradas em caderno de campo.
A utilização de gravadores foi suspensa para manter certa segurança dos registros coletados e do próprio pesquisador.

118

Seis meses depois da pesquisa, quando comecei a elaboração do texto, soube que Leo largara o emprego e voltara
para o tráfico.

119

192

Pista pode ser tanto o ponto onde se vende droga ou outros lugares de movimentação social dos sujeitos. Ficar na
pista é uma gíria usada pelos jovens do tráfico para dizer que estão ‘trabalhando’ ou para grande parte dos jovens das
comunidades dizerem que estão em algum lugar especifico da favela. Ficar na pista podia ser ficar na praça até mais tarde por exemplo.

120

Cabuloso, doidimais (doido demais), nervoso são algumas palavras utilizadas para dizer que a coisa é perigosa, mas quase sempre nos contextos das falas o termo foi usado em um sentido positivo, de uma determinada coisa ser “muito legal”.

121
Lombrado é usado para dizer de algo ou lugar perigoso, principalmente se tratando de polícia. Às vezes foi usado como
preguiça, indisposição ou o efeito do uso da maconha.
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Os cortes de cabelo também apresentaram “certas regularidades”: destacavam-se os cabelos estilo “disfarçado”, descoloridos ou pintados de cores intensas
e vivas que em algumas comunidades serviam para identificar a que região x jovem
pertencia.122 Alguns tinham as sobrancelhas talhadas, acompanhadas por desenhos
em seus cabelos. Sempre retocados para as noites de baile funk na comunidade. Os
jovens se expressam “por meio de estilos de vida distintos, marcados e identificados por meio do consumo de determinados produtos da cultura de massa como roupas, músicas, adereços, formas de lazer” (MAGNANI, 1984, p. 45). Este é um estilo
de grande parte dos jovens moradores de favela, mesmo os que não estão envolvidos
com o mundo do crime, na verdade a sua grande maioria.
“Os caras do movimento” vivem, a “um só momento”, o aqui e o agora, “tem
de ficar esperto, não pode boiar123 se não os verme124 te pega”. O perigo pode se instalar a qualquer momento, por isso sempre em suas falas foi possível perceber a coragem com que têm de conviver com a hostilidade e os perigos, passar por esses
processos e principalmente pela prisão. São experiências que aumentam o seu valor
122
Importantíssimo notar que esta é uma prática corriqueira de muitos jovens moradores de favela, principalmente para
ir aos bailes funk e em datas especiais como o Natal e o fim de ano.
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123
Boiar é utilizado para dizer quando uma pessoa “dormiu no ponto”, quando deu um vacilo, deu mole, ou bobeira. Diz
de quem está distraído.
124

Os vermes são tanto os policiais como os “inimigos”.
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no movimento e muitas vezes geram respeito perante a comunidade. A favela pode
ser entendida como um ethos que remete a valores e a modos de portar-se. As experiências juvenis se relacionam intimamente com o lugar onde vivem, havendo uma
“afirmação” da violência e da criminalidade vistas muitas vezes como elementos que
conferem força e prestígio, além de importantes elementos de articulações culturais,
como é possível ver suas ressignificações no funk e no rap.
Sentado com os jovens, conversamos coisas comuns da vida. Difícil era chegar às abordagens da pesquisa. Os caras sempre querem trocar ideia, contar histórias,
riem e zoam muito125. Zoar é uma relação performática e de extrema importância para
as socialidades, principalmente nas favelas. As relações jocosas marcadas tanto pela
integralização quanto pela ruptura, muitas vezes confundindo violência e diversão,
são de extrema importância nas interações entre xs jovens. “Entrando nesta onda”,
acabei tendo mais acesso às experiências, uma abertura maior a cada sujeito que
“trocava uma ideia” e fui percebendo o quanto de humanidade existe “nesses caras”.
Eles são “pessoas normais”, conhecidos, considerados, salvo em algumas comunidades onde existe uma distância muito grande entre “o movimento” e os moradores. É
possível passar despercebido dada a naturalidade com que as pessoas se relacionam
com sua “quebrada”.
Os motivos para começar a vender drogas passam grande parte pelo mesmo
discurso: o da “vida boa, dinheiro fácil”, além de estar imbricado também a questões
de “status, fama, masculinidade e poder”. E como é “pelo estético que se estabelece
a relação com o consumo” (MAGNANI, 1984, p. 63), esses jovens buscam os produtos da cultura de massa, mas os reapropriam e os recriam em um estilo próprio, adicionam novos elementos à construção desse “corpo espetáculo” que vai e vem pelos
becos e vielas de sua comunidade, como nas ruas das grandes cidades. E não são apenas os jovens do mundo do tráfico, mas grande parte dos moradores de favela compartilha e ressignifica estes “estilos visuais”. O boné, correntes, camisa de time, bermudão e chinelo vão ser eleitos, portanto, os símbolos de potenciais marginais para
os agentes da segurança pública e para aqueles que transitam pela cidade. Portanto,
torna-se um risco assumir o próprio estilo.

3 Cadeia para quem?
Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá...
Tanto faz, os dias são iguais.
Diário de um detento, Racionais MC’s
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125

Quase tudo é motivo de zoação, principalmente questões ligadas à homoafetividade, o que, para mim, como homossexual, nunca soou como algo excludente ou preconceituoso, mas apenas uma questão de acumulação social da heteronormatividade em nossa cultura. Em várias conversas minha sexualidade entrou em jogo e as falas eram claras “ou Zé a gente
num tem preconceito não, fica de boa, à vontade, a gente tem de aceitar as pessoas do jeito que elas são”.
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O crime é uma categoria socialmente construída. Os grupos sociais que detêm o poder são quem decide o que está ou não dentro das legalidades, em nome do
bem-estar, da harmonia e da ordem social. A própria realidade social é conflituosa e
caótica. As leis, regras e comportamentos morais são enrijecidos diante da atual realidade social e política que estamos vivendo na sociedade contemporânea. É ressaltado por Abdias Nascimento (2002) que no Brasil há uma violação crônica dos Direitos Humanos contra a população negra, parda e pobre. Verificando dados do Mapa do
Encarceramento Jovem de 2005 a 2012, o número de encarcerados pelo Sistema Penal
Brasileiro subiu de 296.919 para 515.482, ou seja, um crescimento de 74%. Dentre
os condenados existe uma quantidade majoritária de jovens, negros/pardos e pobres
(grande número de moradores das periferias urbanas)126 (NASCIMENTO, 1980). Existe
uma relação intensa entre racismo, violência e genocídio da juventude negra e pobre.
Infelizmente, a polícia torna-se uma das principais causadoras de mortes violentas
de jovens negros, pobres, moradores de favelas e periferias. Os acontecimentos são
naturalizados e transmitidos massivamente pelas mídias, gerando um senso comum
de que o “bandido” tem que morrer ou ser condenado pela sociedade, e de que eles
habitam os “lugares da pobreza”.
Na criminologia crítica, o Sistema Penal brasileiro é pensado como um instrumento de controle, repressão e extermínio de jovens negrxs e pobres. Além de ser um
sistema falido, as prisões não funcionam e não ressocializam (BATISTA, 2007). A Segurança Pública em nosso país é destinada à defesa do “bem-estar” das classes dominantes e de seus patrimônios. A violência do Estado é atualizada na ação repressiva
da polícia, que vê os bairros periféricos como perigosos e inimigos, usando táticas de
guerra e de incitação à violência127. As favelas são lugares intensamente criminalizados, controlados, vigiados e punidos.
E o jovem negro/pardo é o principal alvo das abordagens policiais truculentas.
O medo do “crime violento”, embora esteja embasado na ‘realidade concreta’, está
gerando a dissolução da “confiança”, “condição de qualquer relação de alteridade,
não favorecendo uma ação coletiva com o mínimo de organicidade” (BAUMAM, 2008,
p. 44). A favela é vista como o lugar do outro na cidade, e sua população, principalmente xs negrxs, tornou-se matável (SILVA; FRIDMAN, FRIDMAN, 2005). A ação repressiva e violenta por grande parte dos agentes policiais se tornou naturalizada e
necessária em nome da guerra ao tráfico, do combate à delinquência e da higienização
social. Essa atitude se estende a todos os moradores negrxs de favela, como é possível
perceber com a quantidade de casos de execução policial de jovens inocentes durante
suas operações. Os “jovens favelados” são os “bárbaros modernos que invadem a cidade
inventando novos modos de resistência e rebeldia” (BAUMAM, 2008, p. 68).
126

57% dos encarcerados do Brasil são negros segundo o Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil. Brasília: Secretaria Geral da Presidência da República, 2014.
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127
“Homem de Preto o que é que você faz?/ Eu faço coisas que assustam Satanás./ Homem de preto qual é sua missão?/ Entrar pela favela e deixar corpos no chão”, é uma das centenas de letras do BOPE que incentivam à violência aos moradores de
favelas. [G1 Globo News, Tropa do Bope canta grito de guerra que faz apologia à violência. Edição do dia 30 de maio de 2013.]
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A ‘venda’ e a ‘guarda’ de “entorpecentes” só passaram a ser criminalizadas no
Brasil em 1940, no título VIII do Código Penal, como “crime contra a incolumidade
pública [...] Cap. 1 dos crimes de perigo comum”. A sua repressão, no entanto, só
foi se intensificar no período da ditadura militar em 1971, com a Lei n. 5.726, que
prescreveu o endurecimento de medidas penais para tal crime. Mas o grande ápice da
repressão, principalmente por parte dos policiais, começou na década de 1990 com a
guerra ao tráfico e, como consequência, a morte e a condenação de milhares de adultos envolvidos na venda, tendo como resultado a entrada drástica de crianças e adolescentes no comércio ilegal da droga desde então (MISSE, 2007).
Atualmente, em nosso país existe um Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas (SISNAD) que distingue penas diferentes para usuários e traficantes. As
medidas são claras: “prevenção ao uso indevido” e “repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas”128. Porém, ainda existe uma autonomia dos policiais em tentar ou não enquadrar alguém em uma dessas categorias (usuário ou traficante). Não existe uma lei e uma política claras definindo a quantidade de drogas
que se tem que portar para se enquadrar como usuário. Esta decisão, nas mãos do
delegado e do juiz, acaba sendo bastante imparcial.
O problema do tráfico nos parece, como é ressaltado por Michel Misse (2007),
um problema de ordem político-normativa: “Uma visão normativa e idealizada de cidadania que toma como referência uma polícia e um judiciário ideais em uma sociedade que não é ideal” (p. 4). Há uma presunção de que todas as sortes de conflitos
de nossa sociedade sejam resolvidos por apenas um operador, o Estado, e é ele quem
detém o monopólio legítimo da violência, atualizado na ação policial. Tudo isso embrenhado em ideias de “patologização do homem violento” e “criminalização da pobreza”, o que intensifica os processos repressivos nas favelas.
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A miragem de uma “segurança antecipada”, onde o pânico e o medo do perigo
do que pode acontecer, mesmo não acontecendo absolutamente nada, é o que gera a
noção desumanizada de vidas matáveis (MISSE, 2007). Podemos perceber essa ideia
no “excesso de poder” dos policiais que se formaram em uma cultura de “acumulação social da violência” (MISSE, 2007). A violência policial e as diversas e singulares
formas de violência geradas pelo tráfico, infelizmente, são preocupações diárias de
grande parte dos moradores de favela e periferia, principalmente os jovens. Até mesmo porque os envolvidos com o que chamamos de tráfico é um número infinitamente
pequeno perto daqueles que não estão no movimento. No dia 30 de maio de 2012, o
Conselho de Direitos Humanos da ONU, face à da divulgação dos números do genocídio do povo negro, pediu ao Brasil “esforços para combater a atividade dos ‘esquadrões de morte’ e que trabalhe para suprimir a polícia militar”, sintomas concretos de
como recebemos historicamente esta “acumulação social da violência”.
E são os jovens que ficam na ponta desse mercado, “os vendedores precários
do varejo de drogas” que acabam sendo os mais expostos à ação policial e os mais
128
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vulneráveis nesta terrível guerra que a sociedade e o Estado declararam às drogas e
aos seres humanos envolvidos com elas. Os jovens são a parte mais visível no Brasil
dessa rede complexa que se tornou o chamado “tráfico de drogas”, termo que esconde
diversas nuanças, como a grande diferença e diversidade de atores, redes e práticas
que caem sob acusação social, gerando generalidades (MISSE, 2007).
Bandido e polícia é tudo a mesma coisa, a diferença é que os bandidos respeitam os
moradores... As ações policiais são sempre um esculacho. Uma vez tava subindo eu
e minha irmã, que tava com a filha dela no colo, no beco ali de baixo, passaram uns
polícias e apontaram a arma na cabeça da minha sobrinha de oito meses, cara, em
tempo daquela merda dar um pau e atirar na cabeça da menina... Já os bandidos,
não! Outro dia mesmo, eu e minha mãe, senhora de idade já, subindo pelo mesmo
beco tava passando a galera da firma. Na hora eles esconderam as armas, deram espaço pra gente passar e ainda deu bom dia... Eles respeitam a população na maioria
das vezes. Só quando tão em guerra que a coisa fica feia... – Lua namorada de um
dos jovens.129

Os jovens falaram de acordo com a abertura que lhes foi dada. Eles não estão
muito interessados em responder perguntas; querem conversar, trocar ideia, sobre assuntos variados. A humildade é algo muito importante entre eles e, para grande parte da sociabilidade dentro das favelas, creio que seja um conceito riquíssimo para os
trabalhos antropológicos. O respeito, o aperto de mão, dar as bênçãos de Deus em
grande parte das vezes são códigos de conduta consideráveis e permitem o entrosamento e a abertura. Dizem que o cara tem de ser humilde e que é possível perceber
isso no jeito com que o cara chega para conversar com eles: “A gente não é bicho.
Só tem as nossas tretas e são nossas tretas e de mais ninguém”. O respeito é sempre
cobrado, principalmente por boa parte dos moradores que vêm nos “bandidos” uma
forma mais confiável de segurança dentro das favelas.
A criação de novos códigos de linguagem através das gírias é também algo
muito importante, além de possibilitar um caráter secreto, funcionando como um código, um esconderijo. As gírias, separadamente, “ao ser[em] enunciada[s] explicitam
uma situação, contextualiza[m] um acontecimento. É uma demarcação, no campo da
semântica social de um modo diverso de viver, de situar-se na cidade” (DIÓGENES,
2008, p. 98). Cada gíria é uma narrativa, fala de um acontecimento; é uma espécie
de registro social, uma marca e uma história.
E foi a gíria ‘correria loka’ que me deu pistas para pensar intensamente sobre
como desenvolver este trabalho. ‘Corre’ está relacionado com tudo aquilo que fazemos para sobreviver, “é a correria de ganhar um dinheiro, disposição para roubar”.
Segundo Angélica, correria é atitude, ir atrás com força, com fé e garra. É “correr
atrás do seu”. Hoje com 34 anos, saiu do tráfico, continua fumando seu baseado e
mantém a filha com outra correria, a do trabalho honesto. No caso desses jovens trabalhadores precários do tráfico de drogas, este é o modo com que dizem ganhar dinheiro fácil: tratam o tráfico como uma opção de vida e como um trabalho, e o fazem
129
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Informações retiradas de anotações em caderno de campo no dia 1° de março de 2012.
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de forma séria e dedicada, sabendo dos riscos que correm a cada segundo que estão
trampando130 na pista.
Grande parte das gírias utilizadas pelos jovens para se referirem às atividades
do movimento é retirada do contexto do mundo do trabalho: firma, patrão, escritório131, funcionário, gerente, plantão132. Um trampo133 que, por sua natureza, desafia a
disciplina do trabalho imposta em nossa sociedade, ao mesmo tempo em que reafirma todas elas. Na sociedade atual, o trabalho se torna um referente central de cidadania. Mas para esses jovens há uma “ausência de sentido” no trabalho. Os estigmas
racial e territorial muitas vezes impedem muitas pessoas de arrumarem emprego. E se
tiver sido preso, a coisa fica um pouco pior. A “ressocialização” é feita com base no
estigma e na diferença social, não restando muitos lugares.
A ‘correria loka’ é signo dessa eterna busca por trabalho, para sobreviver em
um mundo cada vez mais sem oportunidades. Não só “os jovens do movimento” passam por isso, mas grande parte dos moradores de periferia estão sempre numa correria, lembrando que a favela é um espaço heterogêneo composto por uma diversidade
imensa de modos de sobreviver ao inferno em que vivemos com tantas desigualdades. Dentro desses espaços, cada um tem o seu corre e deve ser respeitado por isso.
Podemos traduzir essa experiência da correria pela atitude de enfrentar a situação de
crise em que vivemos e que vai desde o ralar debaixo do sol quente vendendo panos
alvejados no sinal na avenida do Contorno, como perder uma noite inteira de sono na
esquina do beco vendendo pedra ou trabalhando por um salário indigno em um motel
do centro da cidade. “Cada um com seu corre.”

4 Considerações finais
Aqui a correria é feita com irmãos
Verme não cola sai fora só tem falcão
Família quer sucesso e o conceito é trabalhar
E quem não quer meu bem não leve a mal vai se arrastar
Correria dos irmãos, MC Caçula.

Favela é um termo construído historicamente pelo Estado e pelas Ciências
Sociais, tendo sempre como eixo paradigmático a ausência, sendo definidas sempre
pelo que “não teriam” ou pelo que “não seriam”. Colocando-a em dicotomia com a
cidade formal, ela seria a “expressão do caos” sem leis, sem regras e sem moral. Essa
130

198

Trabalhando.

131

Escritório é geralmente a boca, a biqueira, lugar onde se vende a droga. Em alguns contextos significava também o
lugar onde os jovens se reuniam para fumar um (maconha).

132

Na maioria das favelas a que tive acesso para a pesquisa, os jovens tinham os horários de trabalho, seus plantões,
que, na maioria dos casos, eram de 8 horas em uma determinada parte do dia, havendo um rodízio para ficar na madrugada, considerada o pior horário para o plantão.

133
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representação, que começa a ficar fortemente presente nas décadas de 1940 e 50,
acabou gerando estigmas que sobrevivem até os dias de hoje ao se referir às favelas.
Outro problema que tange a sua definição é a presente homogeneização desses lugares, que possuem territórios em paisagens as mais diversificadas e vivências as mais
diversas. Atualmente, mesmo com a grande onda de “urbanização das favelas” que
transformaram muitas comunidades autoconstruídas em grandes conjuntos habitacionais, esses lugares ainda assim são representados como favelas e seu povo como
favelado. A favela é um símbolo, uma marca. É preciso pensar que existem diferentes
níveis de violência e presença do poder público. Elas são extremamente heterogêneas em todos os níveis: econômico, político, cultural e social.
As “ações nas favelas” são sempre vistas como uma forma de precaução da
violência. As políticas e ações estatais não encaram esses espaços populares em sua
verdadeira realidade como formado por diversas redes sociais na qual se fazem presentes várias práticas e representações, além dos diversos graus de pertencimento e
interesse em garantir direitos para suas comunidades. A violência sempre foi o grande
estigma das favelas. Podemos dizer que ela só existe de forma intensa nesses lugares por causa de sua estigmatização como lugares violentos e por causa das práticas
violentas pelas quais são açoitadas.
Falar como os jovens, penetrar em seu mundo cinzento, dar voz aos sujeitos,
não tratá-los apenas como números estatísticos e com indiferença - como é a visão
da segurança pública e dos grupos hegemônicos. Ponto de vista difícil em nossa realidade social. A perspectiva de existência desses jovens passou a ser produzida, pela
mídia, pela imprensa e pelo meio acadêmico a partir de uma série de nomeações e
construções instituídas de “fora” para “dentro”, principalmente através dos telejornais sensacionalistas que, na atualidade, cobrem todos os tipos de abordagem policial, nomeando os “vagabundos”, estes mudos, sem o direito de fala. Nunca se ouvem
os jovens; eles são invisíveis. Seu modo de falar é ininteligível: são monstros, vagabundos, vândalos. Em cada ato de exposição pública esses jovens “destacam outra
lógica”, quase sempre causadora de pânico e terror. E a violência vira o espetáculo,
que marca a “expressão de estigmatização” de alguns jovens moradores de periferia. A violência se tornou para a favela um “mapa cultural” (DIÓGENES, 2008, p. 46).
Isto que chamamos de violência não está circunscrito apenas às favelas. É um
problema urbano, ou melhor humano. Todas as grandes sociedades passam por essa
experiência. Acontece que as favelas vivem de forma mais intensa em seu cotidiano
a experiência da violência. Por anos criou-se o estigma de que seu povo fosse violento, de que precisava ser controlado e, se preciso, morto. Por anos são milhares de
jovens negros, pardos, pobres moradores de favela sendo mortos ou presos. Nem a
polícia, nem a “população” sabem distinguir quem é quem nessa guerra. E desde os
“porões infectos dos navios” se vem acumulando tanta violência, desprezo e sangue.
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Existem diversas maneiras de se viver a experiência do estigma, todas elas
muito duras. Para grande parte das experiências juvenis, o estigma se transforma em
valor. A favela, com todas as suas especificidades e particularidades, se torna espaço
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de socialidade e de relações importantes. Ao mesmo tempo, o jovem tem que conviver com as hostilidades e perigos, em que ‘ser da favela’ ou da periferia significa ter a
capacidade de enfrentar as duras condições, pertencer a todas as redes de socialidade
(inclusive com o movimento), compartilhar gostos, valores e práticas.
A violência não está confinada às favelas e muito menos ao tráfico de drogas. É preciso entender também as dinâmicas da violência do Estado e da polícia
contra essa população e pensar que ela só faz parte intensa da experiência cotidiana
de seus moradores por causa desse estigma, por causa da “criminalização do pobre”
e do nosso enorme racismo, responsáveis pelo genocídio dos jovens negros no Brasil
inteiro. Não resolveremos problema nenhum com sangue. É preciso diálogo e compreensão. São necessárias novas políticas, nova distribuição de renda. A violência,
ao invés de ser vista como confinada a esses sujeitos, deveria ser vista também nos
problemas políticos culturais do Brasil. Essas experiências devem servir de alguma
forma como referência para a elaboração de políticas apropriadas a esses territórios,
para novos modos de pensar nossas realidades sociais e culturais.
Não quis descrever a realidade tal como ela é, tarefa impossível, muito menos definir ou acobertar “o tráfico de drogas”. Quis apenas mostrar que a grande
maioria das vítimas desta guerra presente nos dois lados, a do “tráfico” e a com a polícia, são jovens, negrxs, pobres, excluídxs de diversas dinâmicas sociais, assoladxs
por um país que não se diz racista, mas que mostra a cada dia sua face mais crua e
violenta. É preciso refletir e dialogar; pensar junto, com esses lugares, qual o melhor
caminho a ser trilhado para podermos resolver, de forma coletiva, nossos problemas.
É preciso acreditar na “agência” dos moradores de favela e conhecer esses lugares
para se pensar juntos as suas transformações. Essa correria por mudanças (de ações e
modos de perceber e pensar o mundo) é de responsabilidade de todos nós, que, querendo ou não, estamos envolvidos nessa dolorosa guerra. Podemos aumentar nossos
muros, cercá-los com cercas e arames, instalar as melhores câmeras, distanciarmos o
quanto for desses “Outros”, pois sempre vamos dormir sem paz pensando se amanhã
seremos novamente sobreviventes, escutando ao longe a agonia daqueles que não
“tiveram condições” de se “esconderem” dessa terrível guerra.
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O fim das favelas?
Notas sobre planejamento urbano, participação cidadã
e remoção de famílias em Belo Horizonte
Clarice de Assis Libânio 134

Ao contrário do observado em várias partes do mundo, Belo Horizonte apresentou decréscimo no número de favelas e seus moradores, indicando intenso processo de remoção
de famílias e desfavelização levado a cabo pelo próprio Estado. O artigo foca as políticas públicas e o planejamento para as favelas em Belo Horizonte nos últimos anos, apontando inflexão
nas práticas governamentais nas favelas no sentido inverso das lutas dos movimentos sociais
e das conquistas históricas de suas populações: de um lado, na garantia do direito de permanência das famílias no local; de outro, no direito de participação cidadã. Se houve avanços na
consolidação urbanística das favelas e serviços públicos, o que menos avançou foi a apropriação
e uso do espaço urbano como direito, apesar de a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades
garantirem o direito à moradia como um dos direitos fundamentais, buscando-se a efetivação
da função social da terra urbana.

Resumo:

Palavras-chave: favelas; remoções; Vila Viva; gentrificação; direito à moradia.
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A segregação urbana não é um status quo inalterável, mas uma guerra
social incessante, na qual o Estado intervém regularmente em nome do
‘progresso’, do ‘embelezamento’ e até da ‘justiça social para os pobres’ a
fim de redesenhar as fronteiras espaciais em prol de proprietários de terrenos, investidores estrangeiros, a elite com suas casas próprias e trabalhadores de classe média (DAVIS, 2006, p. 105).

O artigo que ora se apresenta pretende refletir a respeito do direito à cidade e
à participação cidadã, focando as políticas públicas e ações de planejamento para as
áreas de favelas na cidade de Belo Horizonte, em especial nos últimos anos.
Em linhas gerais, o texto defende que tem havido uma inflexão nas práticas
governamentais nesses territórios, caminhando no sentido inverso das lutas dos movimentos sociais e das conquistas históricas das populações aí residentes. Essa inflexão tem duplo caráter, notadamente no que se refere aos aspectos de garantia do
direito de permanência das famílias no local e do direito de participação nas decisões a elas afetas.
Nesse sentido, percebe-se na cidade a configuração de um novo marco do
planejamento urbano para as favelas, com o uso crescente das práticas de remoção
de famílias para fins de obras públicas, tendo como consequências o agravamento
dos processos de gentrificação e uma série de impactos de ordem social, urbana e
econômica.
Após apresentar as principais diretrizes e discutir as trajetórias das políticas
públicas para as favelas em Belo Horizonte, o artigo traz um breve olhar sobre o Programa Vila Viva e seu significado no contexto da cidade. Considerado um dos projetos
sustentadores da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o Vila Viva prevê em seu escopo a remoção de quase seis mil famílias entre 2014 e 2017, atingindo os principais
aglomerados da cidade.
Por essas e outras, vale perguntar: no contexto da cidade empreendedora, Estado e Mercado têm se aliado contra a população e os cidadãos? Como as políticas públicas contribuem para isso? O objetivo implícito seria o “fim” das favelas e de sua particular forma de ocupação do espaço, jogando os pobres cada vez mais para a periferia?

1 O território:
a cidade de Belo Horizonte
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A cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, conta com cerca de 2,5
milhões de habitantes (IBGE - Censo 2010 e Contagem da população 2015), sendo
a sexta em população do país. Em sua Região Metropolitana residem 5,5 milhões de
pessoas, a terceira maior do país.
Fundada em 1897, foi a primeira cidade planificada do Brasil. Entretanto, juntamente com a cidade, nasceram as favelas, visto que no plano original da nova ca-
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pital não havia setores destinados à residência dos trabalhadores que a construíram.
Com crescimento rápido e desordenado, em 1912 (apenas 15 anos depois da inauguração) já havia 60% da população vivendo em zonas denominadas rurais ou suburbanas. Em 1955, eram 36,4 mil pessoas nas favelas, número que chegou a 120 mil
em 1965.
Nos dias atuais, a Capital conta com mais de 450 mil pessoas vivendo nas favelas, como se verá a seguir135, em mais de 200 áreas de ocupação irregular136. Além
disso, essas pessoas transbordam para os 33 municípios metropolitanos, uma vez que
não há mais zonas de expansão ou terrenos a baixo custo para habitação popular,
criando e adensando cidades-dormitório em seu entorno, formadas em grande parte
por populações pobres.

2 As políticas públicas e as favelas:
trajetórias e experiências
O crescimento das favelas está historicamente ligado ao processo de urbanização, acelerado no Brasil a partir das décadas de 1960/1970. Entretanto, vale lembrar que seu surgimento remonta ao final do século XIX, tanto no Rio de Janeiro137
quanto em Belo Horizonte, onde as primeiras áreas faveladas se constituíram desde
a construção da nova Capital.
Em períodos mais recentes, a literatura aponta para o agravamento da questão
habitacional no país, muitas vezes impactada pelas próprias políticas urbanas e suas
prioridades ao longo do tempo. De acordo com Maricato, “as cidades estão piorando
e muito” (MARICATO, 2011, p. 76), já que as políticas de incremento do consumo e
de aceleração do crescimento (desordenado) têm trazido graves crises urbanas, relacionadas à mobilidade, à poluição ambiental, à ampliação da segregação, aumento
da violência e riscos associados às mudanças climáticas.
No caso específico das favelas, em pouco mais de um século de sua existência é possível perceber que têm sido objeto de políticas públicas que oscilam entre
dois polos e suas variantes: de um lado, concepções e propostas que têm como foco
e prioridade a retirada das famílias; de outro, projetos de melhorias das comunidades,
garantida sua permanência no mesmo local.
Seguindo esse movimento pendular, em Belo Horizonte pode-se afirmar que
até 1980 predominou uma visão “remocionista”, tendo o desfavelamento como seu
principal método de ação nesses territórios. Nesse escopo, cita-se a criação do Departamento de Bairros Populares (DBP), em 1955, e da Coordenadoria de Habitação
de Interesse Social de Belo Horizonte (CHISBEL), em 1971. Ambos os órgãos enten135

Tais números incluem as chamadas Zonas de especial interesse social (ZEIS), sendo a ZEIS 1 relativa às áreas de favelas ou ocupação ilegal e a ZEIS 3 relativa às habitações populares construídas pela municipalidade.
136

Ver dados em www.favelaeissoai.com.br.

137

Sobre o surgimento das primeiras favelas e políticas públicas no Rio de Janeiro, ver Silva (2005) e Zaluar, Alvito (2004).
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diam as ocupações como problema de polícia e tinham na remoção de famílias seu
foco, buscando liberar as áreas centrais das chamadas invasões, enviando para longe
do Centro as populações que aí residiam.
Entre 1971 e 1982 foram removidas quase 10 mil famílias assentadas em 422
áreas, totalizando cerca de 68 mil pessoas afetadas (LOPES, 2010). Quando havia alguma compensação, predominavam as indenizações em dinheiro, em valores irrisórios, o que acabava por contribuir para o adensamento de outras favelas já existentes
ou o surgimento de novas invasões.
Na década de 1980, mudou-se a visão sobre as favelas, principalmente pela
ação dos movimentos sociais. Importante, nesse sentido, foi a invasão do prédio da
Prefeitura (1981) pelo movimento de favelados, para que as favelas fossem reconhecidas. A partir desse momento, é possível afirmar que a era da remoção foi substituída (temporariamente) pela “era da urbanização”, com a implantação do Programa
de Desenvolvimento de Comunidades (PRODECOM), em 1981 (GTZ/SEPLAN); da Lei do
Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA), em 1983138, e da criação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), em 1986.
A visão dominante, bem como a orientação dentro do poder público, passa a
ser a da necessidade de se reconhecer esses territórios como parte integrante da cidade, que deveriam ser consolidados tanto do ponto de vista urbanístico quanto jurídico. De fato, é possível afirmar que houve avanços significativos nesse período,
com a mudança de paradigmas nas políticas públicas para favelas. Ao contrário das
visões remocionistas, higienistas e civilizatórias até então em voga, construiu-se,
com o apoio da Igreja e a mobilização dos movimentos sociais, uma visão da importância de se manter as famílias em seu local de moradia, garantindo o direito de permanência (regularização fundiária) e melhorando as condições de vida nesses locais
(urbanização).
A partir do início da década de 90, a URBEL concentrou sua ação apenas na urbanização de favelas, diminuindo drasticamente sua atuação na legalização de terras,
uma vez que não restavam mais terrenos públicos municipais para regularizar. Assim
sendo, no cômputo geral, é possível afirmar que em Belo Horizonte avançou-se mais
na urbanização do que na regularização fundiária, visto que havia poucas áreas de
domínio da Prefeitura de Belo Horizonte, não se implantando um instrumento eficaz
para a regularização de áreas de particulares ou mesmo terras devolutas de propriedade da União e do Estado.
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Durante os anos de 1990 e 2000, testemunhou-se o fortalecimento do processo participativo com a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades e novos instrumentos de planejamento urbano. Aprofundaram-se as ações em favelas, em direção a
138
A lei do PROFAVELA reconhecia as favelas instaladas no município até 1980 como áreas especiais de zoneamento Setor Especial 4 (SE-4), que deveriam: 1- ter legislação específica; 2- ser urbanizadas respeitando a tipicidade da ocupação local; 3- receber processos de regularização fundiária, cabendo ao Estado transferir para os moradores a propriedade da terra.
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uma visão do direito à cidade e da necessidade de se trabalhar de maneira integrada
as intervenções no território, casando urbanização, regularização fundiária, serviços
públicos, programas de acesso a trabalho e renda e fortalecimento da organização
e da participação comunitária em todo o processo. Essa visão “estrutural” teve seu
marco inicial com o Programa Alvorada (PBH/URBEL/AVSI) e culminou na obrigatoriedade de elaboração dos Planos Globais Específicos (PGE) antes da realização de
qualquer intervenção em áreas decretadas como Zonas de Especial Interesse Social
(ZEIS 1).
Apesar de seus avanços, a chamada intervenção estrutural foi atropelada por
uma série de fatores que ainda merecem maior aprofundamento e análise. Entre estes,
podem-se citar: falta de agilidade na implementação das ações, especialmente considerando que cada uma das obras precisava ser aprovada no Orçamento Participativo,
em anos sucessivos; pequena escala para atendimento ao grande número de favelas
existentes na cidade; falta de recursos ou de vontade política das diversas administrações que se sucederam à frente da Prefeitura e da URBEL nesse período. Como resultado, podem-se perceber a fragmentação das intervenções, o descompasso entre o
que foi previsto e o que foi realizado, o desvio progressivo das concepções originais
dos PGE e, em alguns casos, até mesmo a completa desconsideração das demandas
da população residente em cada área trabalhada.
Infelizmente, nos últimos 10 anos, a cidade tem visto o retrocesso da atenção
integrada e participativa nas favelas. A prática do desfavelamento, ainda que não assumida como filosofia e prioridade, vem sendo realizada com grande frequência pelo
poder público na capital e Região Metropolitana. Inicialmente essas práticas foram
incrementadas com a criação do Programa de Reassentamento de Famílias em Decorrência de Obras Públicas ou Vítimas de Calamidades (PROAS), estendendo-se para as
obras de implantação das propostas dos novos PGE, que acabam por trazer de volta
o fantasma da CHISBEL e do desfavelamento.
Vêm sendo executadas várias intervenções com significativo número de remoções, privilegiando as grandes obras, especialmente para implantação de eixos viários de integração urbana139. É importante perceber que as ações de remoção de famílias na cidade não parecem ser contingentes, mas cada dia mais indicam a tendência
e o pensamento que vem norteando as políticas urbanas. Entre 1995 e 2005 foram realizadas 2.866 remoções em virtude de obras públicas na cidade, ao passo que somente em 2006 esse número correspondeu a 2.133 famílias removidas (LOPES, 2010)140.
Em 2009 foi criado, pelo então prefeito Fernando Pimentel, o Programa Vila
Viva, trazendo em sua concepção o objetivo (evolucionista) explícito de transformar
a favela em vila (através de sua urbanização) e depois em bairro (através da regula139
Um exemplo recente é a Linha Verde, que liga o centro de Belo Horizonte ao aeroporto de Confins. Levada a cabo por
convênio entre DER, CODEMIG/Governo do Estado e Prefeitura de Belo Horizonte, a Linha Verde foi responsável por remover do mapa da cidade as vilas São Paulo/Modelo, Carioca, Real, Maria Virgínia e São Miguel/Vietnã, além de grande parte
da Vila Suzana I, situadas na confluência das regionais Nordeste e Pampulha, Belo Horizonte.
140
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Apenas a obra da Linha Verde foi responsável pela remoção de cerca de 1.000 famílias entre 2006 e 2007.
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rização fundiária). Entretanto, os movimentos sociais têm denunciado o uso indevido do Programa, com grandes investimentos focados em obras de integração viária e
mínimo investimento na real melhoria das comunidades atingidas.
Conforme constante no “Manifesto Vila Viva ou Vila Morta?”, o Programa vem
realizando a “desfavelização forçada”, “orientada pelo interesse do capital imobiliário”, prevalecendo “a lógica da exclusão urbana levada às últimas consequências pela
Prefeitura de Belo Horizonte” (MOVIMENTOS POPULARES, 2008, p. 1). A crítica vem
principalmente do fato de que estão sendo retiradas das comunidades muitas famílias, das quais apenas pequena parte é reassentada no próprio local, ainda assim em
unidades verticais com duvidoso padrão habitacional e tipologia inadequada para a
reprodução da família (impossibilidade de expansão) e de sua subsistência (impossibilidade de realização de atividade produtiva ou para consumo alimentar próprio)141.
À maioria dos removidos, tendo recebido indenizações insuficientes para adquirir imóveis impactados pela especulação imobiliária, resta a compra de casas em
regiões distantes do Centro, em municípios na periferia da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, sem infraestrutura adequada e longe das fontes de trabalho e renda.
Ao contrário da filosofia original das intervenções estruturais, que deram origem aos
PGE e mesmo ao Programa Vila Viva, os movimentos apontam que a favela não é pensada como um todo integrado para o benefício de seus cidadãos. Ao contrário, na era
do “desfavelamento de novo tipo” (LOPES, 2010) a favela é uma área que atrapalha
a cidade e está no caminho do desenvolvimento, sendo necessário, portanto, ser removida como qualquer outro entrave à modernização.
Nesse sentido, é importante questionar se está havendo um retrocesso em
Belo Horizonte, que lança por terra as lutas de décadas, as conquistas e os avanços
dos movimentos sociais, ou, simplesmente, se o PROFAVELA e as intervenções estruturais não foram, ao contrário, um pequeno hiato temporal na prática remocionista
e higienista que se mantém na cidade.

3 As duas inflexões no caso de Belo Horizonte:
garantia de permanência e garantia de participação
Não será possível no âmbito deste artigo concluir se o que está havendo é um
retrocesso ou apenas a retomada das tradicionais práticas remocionistas e higienistas na cidade, informadas e sustentadas por novos discursos. O fato é que houve uma
inflexão nas políticas públicas para as favelas que deve ser apontada.
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Essa inflexão em Belo Horizonte parece ter dois elementos centrais. Os moradores das favelas têm perdido duas garantias ao mesmo tempo: a garantia (direito)
de permanência em seus locais de moradia e a garantia (direito) de participação na
tomada de decisões que lhes afetam diretamente. A seguir, cada uma dessas inflexões será discutida.
141
Atualmente, as unidades habitacionais construídas para reassentamento têm se enquadrado no Programa Minha Casa,
Minha Vida, sobre o qual não será possível discorrer neste artigo, mas que tem sido alvo de inúmeras críticas pelo modelo
adotado – urbanístico, financeiro, arquitetônico – e seus significativos impactos sociais negativos.
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3.1 Direito à moradia e garantia de permanência
Em primeiro lugar, faz-se necessário refletir que, de fato, tanto no Brasil quanto em escala mundial, as práticas remocionistas não foram totalmente eliminadas,
em nome de uma suposta tendência urbanizadora das comunidades periféricas. O que
se vê é que ambas as posturas convivem no tempo e mesmo no espaço e alternam-se
de acordo com os interesses da hora e da vez.
Ao que tudo indica, a situação vivida atualmente em Belo Horizonte não é
um caso isolado. Ao contrário, desde o anúncio de que o país seria sede da Copa do
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, várias cidades brasileiras assistiram a uma
escalada de remoções em virtude de grandes obras. É importante destacar que tais
obras apenas intensificaram um movimento que já vinha sendo sentido anteriormente, não podendo, portanto, lhes ser atribuída responsabilidade exclusiva.
Na declaração “O que é a favela afinal?”, fruto de seminário conduzido pelo
Observatório de Favelas do Rio de Janeiro (2009), a fragilidade das favelas e de seus
moradores na garantia de seus direitos aparece em mais de uma passagem, vistas
como territórios onde as políticas e ações do Estado são incompletas, a soberania da
população é baixa e os direitos sociais não são efetivados.
A regularização fundiária tem sido apontada por diversos autores como um
dos elementos mais importantes na garantia do direito de permanência das famílias
moradoras de favelas. Em seu oposto, a falta de garantia legal da propriedade tem facilitado a violação dos direitos dos moradores e aumentado sua vulnerabilidade quando sob ameaça de remoção.
Conforme apontam bem Fernandes e Pereira (2010), no caso de Belo Horizonte tem havido dois graves movimentos. De um lado, a precariedade dos processos de
regularização fundiária, que até o momento atingiram um número pequeno de famílias beneficiadas, agravando a insegurança com relação à posse da terra e à permanência no local. De outro, a visão arcaica, restritiva e arbitrária da Prefeitura de Belo
Horizonte, agravada pela utilização de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a urbanização de favelas com uma visão remocionista, impactando
gravemente as comunidades (notadamente da Zona Sul e áreas centrais) e contribuindo para os processos de expulsão velada e gentrificação na cidade.
De fato, a expulsão dos pobres das áreas “nobres”, até então desconsideradas
pelo capital imobiliário, tem sido processo constante e que vem se intensificando no
Brasil, apoiada pela ação dos poderes públicos. Os principais argumentos para a remoção das favelas têm sido no sentido de implantação de melhorias urbanas, de integração viária, favorecimento da convivência na cidade com a implantação de parques
lineares e áreas de lazer, benefício coletivo, bem comum etc.
Nesse processo, grandes impactos vêm sendo gerados e desconsiderados, tanto do ponto de vista social quanto urbano e mesmo econômico. Entre diversos outros,
citam-se como impactos da remoção de famílias:
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• Do ponto de vista social: desagregação das relações de parentesco e vizinhança e, consequentemente, dos mecanismos de proteção social contra as
principais vulnerabilidades das famílias (inclusive a segurança);
• Do ponto de vista urbano: sobrecarga das redes de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica nos locais de destino;
impactos sobre o atendimento já precário dos serviços de transporte e mobilidade urbana, saúde e educação, entre outros;
• Do ponto de vista econômico: desestruturação das alternativas de empregabilidade das famílias, notadamente a proximidade com os locais de emprego; aumento dos custos de deslocamento e, consequentemente, redução das
chances de empregabilidade e aumento do desemprego.
Em suma, tem-se como resultado a ampliação da segregação social no espaço
urbano, uma vez que são adotados como padrão de implantação os grandes conjuntos
habitacionais distantes das áreas centrais, modelo que já mostrou sua precariedade
em outras experiências (ex: Cidade de Deus - Rio de Janeiro; Cingapura - São Paulo).
No caso das favelas de Belo Horizonte, o mesmo processo tem sido levado a
cabo pelo Programa Vila Viva, afetando negativamente as famílias removidas, tanto
as que recebem indenizações e vão cada vez mais para longe, quanto as que ficam
nos prédios construídos na própria comunidade. À expulsão pelo mercado soma-se a
expulsão pelo Estado. Os moradores têm perdido seus direitos frente a uma interpretação da lei que os considera “ocupantes de má fé” (ver FERNANDES, 2008; FERNANDES; PEREIRA, 2010).
De acordo com Davis (2006), em todo o mundo há processos em andamento
de remoção dos “entraves humanos”, sendo que as práticas remocionistas continuam
acontecendo em escala global e ampliada em todo o Terceiro Mundo. “Em consequência, os pobres urbanos são nômades, ‘moradores transitórios num estado perpétuo
de realocação’” (p. 106). Em paralelo, vem sendo registrado o crescimento das áreas
de pobreza urbana em todo o mundo, levando a perspectiva de um futuro preocupante para as megacidades:
(...) em vez de feitas de vidro e aço, como fora previsto por gerações anteriores de
urbanistas, serão construídas em grande parte de tijolo aparente, palha, plástico reciclado, blocos de cimento e restos de madeira. Em vez das cidades de luz arrojandose aos céus, boa parte do mundo urbano do século XXI instala-se na miséria, cercada
de poluição, excrementos e deterioração. Na verdade, o bilhão de habitantes urbanos que moram nas favelas pós-modernas podem mesmo olhar com inveja as ruínas
das robustas casas de barro de Çatal Huyuk, na Anatólia, construída no alvorecer da
vida urbana há 9 mil anos (DAVIS, 2006, p. 28-29).
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Ainda que a situação das favelas brasileiras não seja tão alarmante, em sua
maioria, como as estudadas pelo autor na África, Ásia e partes da América Latina,
por exemplo, elas também vêm apresentando crescimento desordenado e, em consequência, perda da qualidade de vida em alguns locais, conquistada a duras penas.
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No caso brasileiro, é importante destacar que vêm sendo registrados não somente
aumento no número de favelas e áreas ocupadas, mas também, e principalmente, o
adensamento das áreas já existentes, acumulando-se o número de famílias e pessoas
residentes nestes locais (ver PBH/CEURB-UFMG, 1999).
Em que pesem todos os estudos (teóricos ou empíricos) indicando a tendência
de crescimento do número de moradores em favelas no Brasil e no mundo, no caso
de Belo Horizonte os dados da PBH apontam um decréscimo no número de favelas e
de seus moradores, confirmando um grave e intenso processo de remoção de famílias
e de desfavelização.
Segundo levantamentos oficial da URBEL/PBH, em 2002 a cidade tinha 232
vilas, favelas e conjuntos habitacionais implantados pela PBH (incluindo ZEIS 1 e
ZEIS 3), com 498.656 pessoas residentes em 121.132 domicílios, o que correspondia
a 22% dos habitantes da Capital. Já os dados para 2012 apontam que são 215 áreas
(17 a menos), 451 mil habitantes (47 mil a menos) e apenas 19% do total da cidade.
Em que possam pesar diferenças de metodologia para apurar o número total de habitantes nas favelas, não é possível mais negar que o desfavelamento causou impacto
e tem sido usado como instrumento da política pública na capital.
Se houve avanços, no restante do país e em Belo Horizonte, no que se refere
à consolidação urbanística das áreas de favelas, ao provimento de infraestrutura urbana, saneamento e serviços públicos, por outro lado, “(...) o item no qual menos se
avançou foi justamente o que coloca em questão a presença da favela nas cidades, a
apropriação e uso do espaço urbano em seu conjunto como direito social” (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2009, p. 16).
Finalizando essa discussão, é fundamental lembrar que tanto a Constituição
Federal de 1988 quanto o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, incluem o direito
à moradia como um dos direitos fundamentais, buscando-se, ademais, a garantia da
efetivação da função social da terra urbana. Nesse sentido, Fernandes (2008) aponta
que há um embate de décadas no Brasil entre dois paradigmas jurídicos: de um lado
o legalismo liberal, hegemônico, individualista, mercantilista e patrimonialista. De
outro, movimentos que afirmam o direito à cidade e a função social da propriedade.
No presente momento do pêndulo das políticas públicas na cidade, a visão legalista
e patrimonialista tem triunfado.

3.2 Direito à tomada de decisões e participação cidadã
Quanto à segunda inflexão percebida em Belo Horizonte, relacionada ao direito à participação dos moradores nas decisões que lhes afetam diretamente, o que se
tem visto, segundo apontado pelo movimento popular, é a completa falta de diálogo
e respeito às demandas dos moradores. Muitas vezes a população é somente chamada
para validar decisões que já foram tomadas, sem consulta prévia ou consideração de
suas prioridades ou sugestões.
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Alguns autores avaliam que as próprias regras da democracia representativa
contribuem muitas vezes para inibir a participação real dos cidadãos nos governos e
nas políticas públicas. Seja pela apropriação do Estado pelo poder econômico e/ou
pelas elites, seja pelo esvaziamento do próprio sentido da coisa pública, vê-se muitas
vezes o afastamento de indivíduos e grupos sociais das esferas de decisão e de poder coletivo. Para Daniel (1988), no Brasil o esvaziamento da participação na tomada de decisões não é recente, ao contrário, visto que os governos militares, através
das restrições à liberdade de expressão e de associação, levaram à despolitização da
sociedade e transformaram o próprio Estado em instância puramente administrativa.
A Constituição Brasileira (1988) busca reverter o afastamento da população
do fazer político e introduz, em seu artigo primeiro, o modelo que mescla representação e ação direta do cidadão, fortalecendo os movimentos sociais e ampliando os
espaços de participação. Entretanto, ainda que as instâncias de participação tenham
sido ampliadas, não há consenso e garantias de que a democracia participativa predomine e caminhe rumo a uma maior autonomia da população142. Nesse sentido, observa-se a descaracterização de processos participativos, cooptação, esvaziamento e
desqualificação das competências das populações na tomada de decisões. Por outro
lado, há uma recusa formal de partes da população em participar do jogo político
e suas regras, que se traduz no absenteísmo às eleições143, no repúdio público, nos
meios de comunicação, às instâncias de representação e nas práticas de mobilização
coletiva via redes sociais e tomada das ruas pelos movimentos (organizados ou não).
Outro processo é o escalonamento na capacidade de influenciar decisões, condicionado à estratificação socioespacial. Para Santos Júnior (2008), a segregação espacial nas cidades (fruto da desigualdade) é fator determinante para a segregação
da participação, fragilização do tecido associativo e, finalmente, para a “repartição
do espaço político brasileiro entre hipercidadãos e subcidadãos” (p. 150). Apesar de
crítico quanto à supervalorização dos Planos Diretores como instrumentos de mudança, esse autor considera que os mecanismos de planejamento trouxeram ganhos
como a incorporação das demandas populares à agenda de discussão; a instauração
de uma nova concepção de planejamento, focada na participação popular e na criação de instâncias participativas. Entretanto, na prática ainda predominam os interesses das elites e setores médios na elaboração dos Planos, com baixa participação
dos setores populares, que não conseguem contemplar suas demandas nas agendas
da política urbana.
No caso de Belo Horizonte, a participação direta foi sendo gradativamente
substituída pelas decisões colegiadas, através dos Conselhos de políticas públicas,

212

142
Exemplo recente foi a não aprovação, no Congresso Nacional, da Política Nacional de Participação Social e do Sistema Nacional de Participação Social – Decreto n. 8.243, de 23 de maio de 2014, o qual propunha ampliar e fortalecer
os mecanismos e instâncias de participação direta da população no Estado, nos mesmos moldes institucionalizados em
que já ocorrem.
143

Nas eleições presidenciais de 2014, a abstenção média foi de 20% entre os dois turnos, cerca de 30 milhões de
eleitores.
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bem como por mecanismos de consulta pontual à população, notadamente o Orçamento Participativo (OP) e o OP digital. Mesmos nos casos em que se espera a participação direta do cidadão, em conferências e fóruns, não há um trabalho prévio de
informação e instrumentalização da população para que ela possa se apropriar dos
conteúdos e processos e exercer de forma autônoma seu direito a voz e voto.
O que se vê é a incorporação do discurso da participação em todas as esferas,
sem significar verdadeiramente um caminho rumo à emancipação do cidadão como sujeito de direitos. O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2014-2017 reafirma
a supremacia da participação no planejamento da cidade, salientando que essa é (ou
deveria ser) a base de todas as ações desenvolvidas pela Administração Municipal144.
Destaca-se ainda que alguns mecanismos considerados exemplos bem-sucedidos de incorporação de demandas da população através da participação direta apresentaram redução de sua importância em Belo Horizonte nos últimos anos. Exemplo
disso é o OP, implantado em 1993 na administração de Patrus Ananias e que vem sofrendo críticas, entre elas: a excessiva tecnicização e burocratização dos processos de
escolha de prioridades, limitando, direcionando e até inviabilizando as demandas da
população; a disponibilização de pequeno percentual do orçamento para as decisões
via OP (em média 3% da arrecadação); a morosidade e atrasos na execução das obras; a
criação do OP Virtual, esvaziando ainda mais as esferas de participação da comunidade.
Outro processo verificado foi a institucionalização da prática participativa e
do controle social, sendo a interferência direta dos cidadãos fortemente direcionada
para os Conselhos de políticas públicas, em um total de 23 na cidade, além dos nove
Conselhos Tutelares, um para cada Regional. Avritzer (2010) aponta problemas nas
instâncias colegiadas em Belo Horizonte, principalmente: o monopólio da representação (indicação dos membros dos conselhos por entidades); a predominância de idosos e aposentados (que têm tempo para participar) nos Conselhos; a especialização
da representação (pessoas que se tornam “profissionais” em serem conselheiros); a
baixa intersetorialidade entre os Conselhos/políticas; as fragilidades da capacitação
dos Conselheiros para exercer seu papel; a falta de estrutura dos Conselhos para funcionamento mínimo, entre outras.
No caso das intervenções em favelas, tem-se adotado um modelo consultivo,
com a criação de instâncias e momentos de ouvidoria das demandas da população,
sem que se traduzam em real poder de decisão dos cidadãos na condução da coisa
pública. Ao contrário, são frequentes os embates entre a Prefeitura e a sociedade
civil, que tem buscado o apoio e a interferência do Ministério Público para garantir
espaços mínimos de discussão e revisão de decisões tomadas unilateralmente pela
144

“Belo Horizonte é a cidade das organizações comunitárias, dos movimentos de base e de anistia, dos movimentos de
moradia e de saúde, das diversas expressões culturais, e das novas tecnologias, enfim, é também a cidade de territorialidades solidárias, sociais e políticas. São referências que orientam a prática de gestão social, urbana e econômica da cidade a participação popular, a democratização das relações de poder, a descentralização dos serviços, a inversão de prioridade na alocação de recursos públicos, o investimento na qualidade do espaço urbano, com suas dimensões sociais e
ambientais, e o fomento, apoio e legitimação das práticas de organização popular e controle social” (PBH, 2013, p. 10).
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administração. Mesmo nos casos em que se convocam assembleias, conferências e
fóruns de políticas públicas, não há trabalho prévio de informação e instrumentalização da população para que possa se apropriar dos conteúdos e processos e exercer de
forma autônoma seu direito voz e voto. Ao final, são tomadas decisões sem se saber
em que se está votando, conforme depoimentos dos próprios moradores participantes desses encontros.
Em especial quando se trata das intervenções urbanas nas comunidades de
baixa renda, reafirma-se que houve retrocesso nos últimos anos nos espaços de decisão e participação dos moradores. Ao analisar as obras da Linha Verde, Lopes (2010)
mostra que a comunidade não foi consultada nem quanto aos objetivos dos projetos
nem quanto aos meios para atingi-los. De fato, o que se fez foi a mera apresentação
de decisões já tomadas para que a população as validasse, uma “participação orientada”, direcionada para objetivos do poder público e sem espaço para que se alterem
os rumos do projeto.
Santos Júnior (2008) é otimista ao constatar que parte importante das lideranças que participam nos Conselhos e outras instâncias formalizadas também integram os movimentos sociais, em suas diversas modalidades de luta e ativismo. Nessa
perspectiva, resta uma esperança de que a participação também se construa nas cidades através da ação cotidiana dos cidadãos, para além das instâncias formalizadas
e do aparato burocrático e administrativo que acaba por impedir, mais do que favorecer, a inclusão dos pobres na política urbana.
Em Belo Horizonte, tem-se avançado para novas formas de ativismo, através dos recentes movimentos de rua (Jornadas de Junho de 2013), que recolocam
no centro das discussões o direito à cidade, à participação e à tomada de decisões.
Trazem como estratégia, entre outras, a ocupação dos espaços públicos e o uso da
cultura como mote para a retomada da cidadania e da sociabilidade nos espaços urbanos (LIBÂNIO, 2015).
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Concordando com Harvey (2013), “o direito à cidade é (...) um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo, e não individual (...)” (p. 1). Ao final, espera-se que o direito à cidade signifique, de fato, a
capacidade de os indivíduos e grupos sociais incidirem nas políticas e a efetiva participação nas decisões que lhes afetam diretamente na gestão pública do território.
Se o cidadão não nasce, mas se faz, é através do exercício da prática política que é
possível realizar essa transformação rumo à emancipação social dos indivíduos. Para
tanto, além das condições estruturais e legais para o exercício do jogo democrático,
é necessário que os diversos atores em convivência na cidade tenham ativos, capitais
de diversas ordens que lhes permitam participar e influir nesse jogo, para além dos
simulacros de participação vazia e que já não mais convencem a ninguém.
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4 Empreendedorismo urbano
e a “Nova Belo Horizonte”:
Estado e Mercado juntos contra
a população e os direitos de cidadania?
Nesse contexto, é possível afirmar que o planejamento urbano no Brasil já
nasceu sob a égide do embelezamento e do melhoramento das cidades, sob inspiração do urbanismo europeu (leia-se francês) (MARICATO, 2000). Apesar de não ser novidade na vida das cidades o planejamento estruturado sobre os desejos de embelezamento e civilização das elites, novas tendências vêm se impondo no contexto das
cidades mundiais.
Castells e Borja (1996) apontam o protagonismo econômico como uma das
principais ferramentas para a sobrevivência das cidades na sociedade globalizada.
Para os autores, o governo municipal deve ser empreendedor, tomando como norteadores seu planejamento estratégico e o “plano de futuro” para a cidade. Reforçam
a tese de que os governos (principalmente em âmbito local) podem (e devem) agir
na cidade por conta própria, fazendo eles mesmos – ou através de concessão ou associação com a iniciativa privada – grandes obras, empresas mistas, investimentos
tecnológicos etc.
O protagonismo urbano – a cidade empreendedora – teria principalmente dois
objetivos: a) seu posicionamento no mercado mundial, atratividade, competitividade; b) o bem-estar dos cidadãos, gerando maior qualidade de vida. De acordo com os
autores, as grandes cidades devem responder a cinco tipos de objetivos: nova base
econômica; melhoria da infraestrutura urbana; qualidade de vida; integração social;
governabilidade. Somente gerando uma capacidade de resposta a esses propósitos, as
grandes cidades poderão, por um lado, ser competitivas para o exterior e inserir-se
nos espaços econômicos globais, e, por outro, dar garantias a sua população de um
mínimo de bem-estar para que a convivência democrática possa se consolidar (CASTELLS; BORJA, 1996).
Os principais desafios seriam no sentido da modernização da infraestrutura
urbana, da criação de centralidades e espaços públicos qualificados e da geração de
competitividade econômica. Dessa forma, os autores apontam a necessidade de mais
autonomia municipal; implantação de novas formas de gestão; ação baseada na inovação; reforma política e administrativa.
Em contraponto, Harvey (2006) correlaciona empreendedorismo urbano e empobrecimento. O autor discute como o capitalismo, com seus processos econômicos,
produz o espaço urbano. A urbanização como processo social produz artefatos (formas construídas, espaços produzidos etc.), arranjos institucionais, sistemas políticos, formas legais etc., bem como aponta para uma mudança de postura dos governos, de uma visão administrativista das cidades para outra empreendedora.
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Para ele, o empreendedorismo urbano tem como pano de fundo as crises econômicas mundiais e a alta mobilidade do capital multinacional, liberto das barreiras
espaciais para as decisões locacionais. Nesse panorama, cidades passam a disputar
entre si os capitais, empresas e consumidores individuais, oferecendo, cada qual, diferenciais competitivos, inicialmente relacionados à infraestrutura e serviços urbanos, por um lado, e a benefícios econômicos, fiscais e outros subsídios aos empreendimentos produtivos.
Diferentemente da visão apresentada por Castells e Borja, Harvey (2006) afirma que a ênfase no empreendedorismo tem trazido graves consequências (tanto em
âmbito macroeconômico quanto territorial e social, por exemplo): o desenvolvimento
desigual do território; o empobrecimento da população local (criação de uma “subclasse”); a oneração das administrações (poder público assume os riscos e ônus do
investimento); a própria instabilidade do sistema urbano, entre outras.
Em suma, o empreendedorismo urbano traria uma solução temporária e perversa para o crescimento das cidades, em especial porque o próprio processo de competição interurbana acaba por eliminar seus diferenciais, todos submetidos à mesma
lógica da espetacularização e dos fluxos econômicos no capitalismo mundial.
Belo Horizonte não foge a essa lógica do empreendedorismo urbano, ao contrário. Da mesma forma que verificado em outras partes do Brasil e do mundo, a cidade vem perseguindo o embelezamento, a competitividade e a visibilidade internacional. No planejamento estratégico e plano de futuro da PBH, base para as diversas
políticas públicas, constam seis Objetivos Estratégicos de Longo Prazo145, desafios a
serem enfrentados até 2030. Entre eles, a competitividade na rede mundial de cidades está em primeiro lugar, e, ironicamente, a gestão democrática e participativa e o
ambiente social saudável ocupam as duas últimas posições.
Fazem parte dessa visão de cidade empreendedora projetos como a Linha Verde, que liga o centro ao aeroporto de Confins; o Programa Vila Viva, responsável pela
abertura de grandes eixos viários dentro das favelas; e a Operação Urbana Consorciada Nova BH, recentemente questionada pelo Ministério Público, todos com grande
impacto social e a intenção de remoção de significativo número de famílias de baixa
renda dos territórios centrais e mais valorizados146.
Os movimentos populares em Belo Horizonte consideram as ações de remoção
145
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São eles: “I. Multiplicar oportunidades de trabalho e promover ambiente favorável à criação e ao desenvolvimento
de negócios, impulsionados por serviços de valor agregado, capital humano qualificado e inserção competitiva nas redes
nacional e mundial de cidades; II. Buscar qualidade de vida para todos, sustentada na eficiente organização do espaço
urbano e em redes colaborativas de serviços que se estendem pela região metropolitana; III. Promover a sustentabilidade
ambiental, resultante da universalização do saneamento básico, da preservação de áreas verdes, da recuperação de áreas degradadas, da redução das emissões de poluentes, da eficiência energética e da boa capacidade de prevenção, mitigação e adaptação diante de ocorrências adversas de grande escala; IV. Assegurar as melhores condições de mobilidade,
acessibilidade e conectividade em todo o espaço urbano e contribuir para a sua melhoria em âmbito metropolitano; V.
Consolidar ambiente político-institucional de qualidade, baseado na integração metropolitana e em gestão pública democrática e participativa; e VI. Propiciar ambiente social que estimule a convivência alegre e saudável entre as pessoas” (PBH, 2013, p. 11).
146
Para o período 2014-2017 a estimativa era de 6.000 novas remoções nas favelas em virtude de tais programas, excluídas as 8.000 famílias que ocuparam a região da Isidora e estão sob ameaça constante de retirada por força policial.
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de famílias levadas a cabo pelo poder público um processo de agravamento da segregação social na cidade, com a expulsão dos pobres das áreas valorizadas, em benefício do mercado imobiliário. Remover uma favela pode, segundo estimativas do mercado, valorizar toda uma região de classe média e média-alta em cerca de 30%. Não
por coincidência, os primeiros programas Vila Viva foram implantados no Aglomerado
da Serra, Morro das Pedras e Barragem Santa Lúcia. Conforme consta do “Manifesto
Vila Viva ou Vila Morta?”,
As intervenções estão orientadas pelos interesses do capital imobiliário, pois apenas as vilas mais valorizadas da cidade, bem servidas de equipamentos sociais e com
excelente localização, como o Aglomerado da Serra, o Morro das Pedras e a Pedreira Prado Lopes, serão afetadas. Ora, por que as áreas mais distantes da cidade, que
apresentam índice de vulnerabilidade social igual ou, muitas vezes, superior aos das
vilas predefinidas, não foram contempladas no programa? (...) A verdade é que o
esgotamento das áreas edificáveis nas regiões mais valorizadas da cidade chamou a
atenção do capital imobiliário para as vilas e favelas, tidas, até então, como capital
morto (MOVIMENTOS POPULARES, 2008, p. 1).

Além da valorização imobiliária, outro resultado da remoção de favelas é a
ampliação da sensação de segurança para os moradores de suas áreas vizinhas. Davis
(2009), ao analisar Los Angeles, discute o fenômeno do medo nas cidades como indutor de novas formas de convivência urbana e mesmo de configuração espacial. O autor mostra como a sociedade contemporânea usa como mecanismos de exclusão elementos como o traçado urbano, as soluções arquitetônicas e a semiótica do espaço,
através de “sinais invisíveis que impedem a entrada do ‘Outro’ da subclasse” (p. 237).
Para manter pobres separados de ricos, os elementos de separação física (e
todo o aparato de repressão acoplado) são precedidos e/ou justificados por toda uma
retórica construída socialmente, baseada no que Davis (2009) chama de Ecologia do
Medo. Caldeira (1997), analisando o caso paulista, também reforça essa ideia, onde o
crescimento da violência trouxe consigo mudanças tanto nas formas de morar quanto
nos hábitos e no uso coletivo das cidades. A segregação social, nesse âmbito, passa
a ser valorizada e reafirmada como símbolo de status. “A construção de símbolos de
status é um processo que elabora distâncias sociais e cria meios para a afirmação de
diferenças e desigualdades sociais” (p. 159), contribuindo para o desaparecimento
da vida coletiva nos espaços públicos.
O Plano Estratégico de Belo Horizonte quer “Todas as Vilas Vivas”. Quer uma
cidade competitiva, bonita e segura, mesmo que o preço seja a expulsão crescente dos pobres das áreas centrais, ou pelo mercado, ou pela remoção em virtude das
obras públicas.
O destino das comunidades não conta mais, nos dias atuais, com a força do
movimento favelado organizado, como na época da luta que culminou com a implantação do PROFAVELA. Hoje, os argumentos do crescimento urbano e da melhoria da
qualidade de vida (para quem?) não permitem mais a existência de vozes discordantes. Aos poucos, as favelas vão dando espaço a grandes obras viárias e, junto com a
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vitória do urbanismo, vão-se as histórias e a cultura das favelas na cidade. Mais um
capítulo que se escreve sobre a luta pela ocupação e a resistência à desocupação das
favelas de Belo Horizonte.
A temática demanda uma discussão mais aprofundada a respeito das alternativas e caminhos que devem ser seguidos para reverter esse quadro perverso em
andamento nas cidades brasileiras. Seja o Programa Vila Viva em Belo Horizonte, as
UPP no Rio de Janeiro ou os “cheques-despejo” e incêndios criminosos em São Paulo, fato é que está havendo uma inflexão nas formas de pensar e lidar com as favelas
brasileiras que desconsidera os direitos e conquistas históricas dos moradores desses
territórios. A mobilização e postura ativa da sociedade civil se fazem urgentes nesse
quadro. Finalizando com Fernandes e Pereira (2010),
É imprescindível que os moradores de vilas e favelas e seus parceiros atuem preventivamente, buscando o reconhecimento dos seus direitos. Outro aspecto importante
a ser ressaltado é que a mobilização social tem que ser constante e tem que buscar
também a participação nos processos de decisão desde o início da formulação das
políticas, e não apenas quando da sua implementação (p. 195).

Para Vainer (2001/2002), um governo local que, de fato, inclua a participação cidadã e a garantia de direitos em sua atuação, e que seja comprometido com os
grupos subalternos, deve ter três objetivos centrais: a) a redução das desigualdades
e melhoria das condições materiais e imateriais dos explorados; b) a constituição de
sujeitos políticos coletivos, através da organização e luta popular; c) a desmontagem
dos mecanismos tradicionais de poder, tais como o clientelismo, a corrupção, a troca
de favores e a privatização dos recursos públicos.
Nesse panorama, para onde vai Belo Horizonte? Infelizmente, há que se concordar que “Belo Horizonte é um dos exemplos mais contundentes da natureza perversa das relações historicamente estabelecidas no país entre direito, planejamento territorial e mercado imobiliário” (FERNANDES; PEREIRA, 2010, p. 178). E agora,
mais uma vez, ajudado pela administração pública.
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Ocupações e o embate pelo direito
à cidade em Belo Horizonte:
buscando saídas da cidade neoliberal
Felipe Nunes Coelho Magalhães 147

Resumo: As ocupações urbanas constituem um conjunto de experiências conduzidas por mo-

vimentos sociais urbanos e/ou grupos de pessoas em busca de espaços de moradia que cresceram
de forma significativa em Belo Horizonte nos últimos anos. Trata-se de uma nova rodada de processos parecidos com aqueles que deram origem às favelas da cidade; no entanto, com algumas
particularidades ligadas às diferenças do contexto atual. A relação da produção da cidade com o
Estado, atuando de acordo com preceitos neoliberais de promoção da forma mercado, é uma destas. Este texto propõe uma série de reflexões acerca desses embates e das dificuldades enfrentadas pelas ocupações num contexto fortemente contrário a elas, e que oferece poucas alternativas
àqueles que delas têm necessitado.
Palavras-chave: direito à cidade; ocupações urbanas; cidade neoliberal.
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Muito tem se escrito acerca das ocupações urbanas recentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo em pesquisas acadêmicas ligadas aos campos
do urbanismo ou da geografia, que vêm abordando o tema a partir de perspectivas
e abordagens diversas. O presente texto procura entrar no debate atual, tendo como
referência o quadro da cidade neoliberal (como trabalhada em Magalhães, 2015) e interpretando as ocupações como um efeito desse conjunto de vetores produzidos pelo
neoliberalismo urbano em ação na cidade de Belo Horizonte, seja por meio de ações
autônomas em busca de soluções por parte de movimentos organizados, seja por
ações de caráter mais espontâneo, conduzidas por pessoas em situações de necessidade urgente e igualmente construindo suas próprias saídas (diante da insuficiência
das políticas públicas voltadas para o acesso à habitação).
O neoliberalismo se entrecruza com a produção da cidade através da ação do
Estado voltada para a promoção do mercado, de seus interesses e necessidades, diminuindo a força de experiências e ações urbanas que não se enquadram em sua lógica
– tal qual o provimento de habitação de interesse social ou o uso/ocupação de determinadas áreas urbanas em termos que reduzam seu potencial de valorização imobiliária. Este é o atributo da cidade que se tenta promover, buscando-se aumentar ao
máximo nível possível o somatório de valores imobiliários das propriedades da cidade como um todo. Para tal, desenham-se políticas públicas tendo este objetivo em
mente, e atacam-se localidades, ações, políticas públicas anteriormente estruturadas
e organizações sociais que venham a diminuir os potenciais de valorização existentes. Criam-se canais de extração de renda por toda a cidade, que abastecem, através
do mercado imobiliário, o setor financeiro e um circuito rentista que se apropria de
rendimentos obtidos de formas diversas, atingindo a economia da cidade como um
todo. O efeito, sabemos bem, além da transformação da moradia em mercadoria, é
a expulsão daqueles que não são capazes de arcar com aluguéis estratosféricos para
outros municípios (no caso da RMBH atual, para localidades cada vez mais distantes
do hipercentro da capital).

224

As ocupações recentes – tal qual aquelas situadas na Izidora148, que surgiram
no auge das jornadas de junho de 2013, de forma espontânea através de ações dos
próprios ocupantes pioneiros, que buscaram auxílio dos movimentos sociais depois
de já terem iniciado as ocupações – remontam a uma linhagem anterior, situada num
quadro mais amplo de luta por moradia, ocupações de terras ociosas, movimentos sociais organizados em interação com a gestão municipal e a interseção de todos estes
agentes e processos com o domínio jurídico. Essa entrada no âmbito da justiça ocorre
tanto na disputa por direitos quanto nos conflitos fundiários individuais que tornam
o judiciário o palco de disputas em torno de uma questão política subjacente muito
mais aprofundada e que constitui um traço marcante da formação social brasileira,
qual seja, a concentração fundiária em patamares elevados. Neste caso específico,
148
Pesquisadores e ativistas envolvidos na rede de apoio às ocupações descobriram recentemente que, até a década de
1930, o nome da região nos mapas oficiais do município era Izidora. Em contatos com moradores antigos do Quilombo
Mangueiras, situado na região, resgatou-se a figura da Izidora, uma ex-escrava que morou por muitos anos na comunidade. A partir daí, houve uma alteração no nome, que em seu conjunto tem sido chamado Ocupações da Izidora.
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um evento insurgente de grandes proporções, que num padrão histórico ocorre no
contexto brasileiro com frequência bastante esporádica, criou um clima propício para
a ação espontânea de moradores desvinculados dos movimentos organizados atuantes na região, que posteriormente são convocados a apoiar aquelas novas ocupações,
justamente num terreno onde a prefeitura municipal planejava executar uma grande operação urbana consorciada. Em junho de 2015, quando ocorre uma exacerbação
dos conflitos, com a forte repressão de um protesto organizado pelos ocupantes, que
fecharam uma rodovia próxima à região e se mobilizaram contra a ameaça de despejo
iminente já anunciada aos moradores, as ocupações Rosa Leão, Vitória e Esperança
eram habitadas por cerca de 8 mil famílias.
Esse quadro das ocupações, que cresceram bastante nos últimos anos – em junho de 2015, ativistas relatavam que cerca de 14 mil famílias viviam nas ocupações
realizadas desde 2008 na RMBH –, convoca uma abordagem de seu contexto mais
ampliado, que envolve também aquilo que Holston (2013) chama de cidadania insurgente no âmbito dos movimentos sociais urbanos brasileiros. Aquele autor, traçando
uma genealogia da cidadania brasileira, identifica as formas históricas diversas em
que a exclusão foi operada pelo regime jurídico através da contradição contida num
formato de cidadania inclusivo (na condição de status de cidadão concedida a todos)
mas desigual (na distribuição de direitos e benefícios), em que os privilégios são legalizados. As elites se tornam assim mestres na perpetuação dessas contradições em
benefício próprio, em que o próprio aparato legal é utilizado de forma instrumental
e desigual na perpetuação dos privilégios, como meio de ofuscar problemas, neutralizar oponentes, e sobretudo, “legalizar o ilegal”. Para Holston, o processo de urbanização induziria a uma pressão por mudanças neste padrão histórico ao possibilitar que
os excluídos politizem sua inserção heterônoma neste quadro jurídico formal, que
passa a ocorrer num padrão aparentemente contraditório em que as insurgências se
efetivam através do próprio exercício da cidadania, demandando direitos legais como
cidadãos (iguais perante a lei), ao invés de privilégios sob relações clientelistas de
dependência. Ao posicionar estrategicamente seus protestos como conflitos em torno
da cidadania, e não como manifestações idiossincráticas, essa forma de insurgência
passa a utilizar da própria construção do jurídico (e dos direitos) como um campo
de disputa política, buscando construir a igualdade dos cidadãos perante a lei como
forma de se contrapor a um regime historicamente baseado, em termos efetivos, no
reconhecimento de privilégios. Holston, em sua pesquisa nos movimentos de bairro
periféricos da zona leste de São Paulo, que se inseririam no grande guarda-chuva dos
movimentos da reforma urbana e se engajariam na Constituinte e na política urbana
municipal, defende que esse conjunto de ações e movimentações se baseia justamente no princípio da cidadania politizada e insurgente, visando à conquista de direitos
e à luta por justiça social (e espacial, acrescentamos) através das leis, apropriandose de seu funcionamento como ferramenta de luta, usando a própria razão jurídica
em argumentos contra seus oponentes diretos (especuladores imobiliários visando
ao despejo de determinadas áreas; oficiais de justiça e policiais atuando no cumprimento de ordens judiciais; grileiros de terras tornados grandes proprietários etc.).
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Traduzir essa interpretação para a realidade atual das ocupações urbanas organizadas envolve uma ampliação do grau de radicalidade das ações diretas de ocupação, pois parte dos movimentos analisados empiricamente por Holston era formada
por famílias de periferias metropolitanas de classe média baixa, que adquiriram seus
imóveis através de longas amortizações e posteriormente tiveram sua titularidade
questionada juridicamente por supostos proprietários originais dos terrenos, que teriam sido invadidos e vendidos a essas famílias por especuladores grileiros. No caso
atual das ocupações planejadas (ou daquelas que são realizadas de forma mais espontânea, como foi o caso da Izidora em Belo Horizonte), os ocupantes pertencem
a grupos de mais baixa renda, diretamente atingidos pela valorização imobiliária recente, incapazes de arcar com custos exorbitantes de aluguéis, mesmo em assentamentos irregulares. Ademais, não se trata simplesmente de um efeito cascata do tipo
de ação descrita acima, pois as ocupações passam, na maioria das vezes, pela ação
direta de movimentos de moradia organizados. E nisso, há uma adesão por parte dos
ocupantes que passa pela luta por direitos como um eixo estruturador importante das
ações (tendo o direito à moradia como um direito constitucional, e mobilizando este
discurso com frequência), mas envolve um teor de insurgência mais aprofundado, assemelhando-se mais ao padrão da cidade contra o Estado (a partir de Velloso, 2015),
contido no próprio ato (de desobediência civil pacífica) de ocupar.
É um preceito básico, há muito conhecido pela teoria e prática do planejamento urbano, a necessidade imprescindível do provimento de habitação de interesse social por parte do Estado no contexto da cidade capitalista. O princípio por trás
dessa necessidade fundamental já havia sido identificado por Engels (2010[1845])
no auge da Revolução Industrial inglesa, ao analisar as transformações que aquele
processo engendra na cidade de Manchester no século XIX e que acompanha a urbanização capitalista ao longo de toda sua geo-história subsequente. O crescimento
econômico, por ser conduzido e puxado naquele contexto pela expansão industrial
baseada na disponibilidade de mão de obra barata, por sua vez ativamente produzida
através da acumulação primitiva, cria a urbanização da pobreza, geralmente escondida nas costas das cidades.
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A existência intrínseca a essa geografia de uma camada da população com
renda insuficiente para arcar com o custo do acesso à moradia com seus próprios recursos – seja através do aluguel ou da amortização – cria uma tendência à formação
de cortiços, o que ocorre de forma exponencial nas cidades inglesas do século XIX.
Essa dinâmica só passa a ser contida e controlada com o advento de uma política habitacional que é progressivamente formulada a partir de vertentes diversas do urbanismo como técnica que surge em grande medida em resposta ao crescimento urbano
explosivo decorrente da revolução industrial inglesa, tendo como um evento marcante, como já mencionado, o retorno de combatentes da Primeira Guerra Mundial, que
exigiam condições de vida e moradia e declaravam não ter renda suficiente para obtê
-las através do próprio mercado (CHOAY, 1992). Com a virada keynesiana no pós-crise
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de 1929, a produção de moradias se insere na economia industrial como uma forma
de provimento de bem-estar, de diminuição do próprio custo da mão de obra (diminuindo a cesta mínima de consumo necessário demandada pelo trabalho organizado),
de política anticíclica atuando no aquecimento do nível de atividade econômica em
períodos de retração do setor privado, de aquecimento do consumo de bens duráveis
através da diminuição do dispêndio geral com o custeio da moradia (tendo aí um posicionamento ativo do Estado no conflito entre capital produtivo e rentista a favor
do primeiro) e de ordenamento das cidades, inclusive com objetivos conservadores.
Assim como em suas versões anteriores, a última grande onda de valorização
imobiliária a que se assiste no Brasil, puxada pelo dinamismo econômico do período 2004-2010, contribui diretamente para a deterioração das condições acumuladas
e engendradas historicamente pela ausência de uma política habitacional de envergadura proporcional ao que se fazia necessário. Por um lado, ampliam-se a oferta e o
estoque de moradias disponíveis. Por outro, aumenta-se muito a pressão pela expulsão da população de baixa renda para áreas desvalorizadas (distantes, desprovidas de
infraestrutura e de condições de acessibilidade e serviços coletivos, frequentemente
irregulares), em função de ondas de valorização que partem das áreas mais procuradas pelo mercado e se propagam pelo território, perdendo força com o distanciamento desses locais. A entrada do capital imobiliário no rol da financeirização, descrita
anteriormente, também atua como um agravante neste quadro por contribuir muito
para aumentar a quantidade de unidades residenciais que permanecem vazias e inutilizadas, servindo somente como ativos financeiros a serem valorizados ao longo do
tempo – o que poderia ser diretamente combatido através dos instrumentos do estatuto da cidade disponíveis para tal (como o IPTU progressivo), mas que são regulamentados e praticados num número reduzido de localidades. Essa combinação de
condições já cria o contexto que, articulado a uma dinâmica política no âmbito dos
movimentos sociais – em que novos atores não alinhados aos anteriormente estruturados entram em cena de forma radical, assumindo a ação direta como principal forma de atuação –, faz crescer fortemente o número de novas ocupações urbanas. Na
RMBH, essa dinâmica toma forma no final da década passada.
O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que se inicia em 2009 (no mesmo ano da segunda ocupação organizada nessa nova onda em Belo Horizonte, que
se torna emblemática neste contexto e uma espécie de modelo para as demais ocupações, a Comunidade Dandara), aparece para alguns atores neste cenário como um
potencial alívio para as pressões descritas acima. O problema da habitação social,
visto pela economia neoclássica e por formuladores de políticas públicas atuando a
partir de preceitos neoliberais, é observado como uma falha de mercado que justifica
a ação do Estado na sua correção, realizada neste caso não através de seus moldes
keynesianos, mas no provimento de condições para que o próprio mercado passe a
poder se efetivar – num encontro entre oferta e demanda que não ocorreria sem os
empurrões concedidos pelo Estado para que a demanda efetiva se concretize, isto é,
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através do crédito de longo prazo subsidiado. O fato de o Programa ter sido inspirado
na política habitacional chilena adotada no início do governo Pinochet (diretamente assessorado por economistas ligados à escola de Chicago, os chamados Chicago
Boys149), acompanhando sua política de erradicação de favelas e assentamentos irregulares (RODRIGUES; SUGRANYES, 2004), ilustra perfeitamente sua inserção em padrões neoliberais de resposta do Estado a situações em que o livre mercado não provê
soluções e resultados publicamente adequados.
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A estruturação do MCMV, ao não direcionar sua execução para áreas públicas já
disponíveis e/ou através de novas desapropriações, faz com que ele se torne um potencializador a mais da valorização imobiliária que já estava em curso, aumentando
a demanda por terrenos, geralmente situados em áreas desvalorizadas, beneficiando
diretamente (e portanto, direcionando recursos para) os grandes proprietários de terras situadas nestas áreas, e alimentando a pressão pela periferização em anéis ainda
mais distantes. Este fator se deve ao Programa ter sido planejado (principalmente)
como parte de um pacote de respostas à crise financeira iniciada em 2008, que neste padrão (dentre inúmeros padrões e tipos históricos de grandes crises capitalistas)
toma forma a partir da desvalorização do mercado imobiliário, e se espalha pelo setor
financeiro através do efeito dominó desse pontapé inicial. O antídoto para seu contágio no Brasil – que envolve também condições já existentes, como o aparato regulatório mais restrito em relação às “inovações financeiras” que ajudaram a desencadear
a crise nos EUA e a atuação de grandes bancos públicos por trás de grande parte das
hipotecas imobiliárias – torna-se assim a contenção da possibilidade de uma desvalorização abrupta e em possível aceleração do mercado imobiliário aquecido nos anos
anteriores. Beneficiando diretamente também as grandes construtoras que sofreriam
impactos diretos da desaceleração abrupta de 2008, e de forma conjugada à ampliação da oferta de moradias para a população de baixa renda, o MCMV se insere na lógica do contrato social pós-2003 no Brasil, que atua no benefício combinado da distribuição e das políticas públicas voltadas para os grupos de baixa renda e dos grandes
oligopólios privados, que também se beneficiam diretamente da forma com que tais
políticas públicas são estruturadas. Para além desses elementos, outro modo através
do qual o MCMV atua contra os efeitos da crise é na tentativa da manutenção do ritmo de atividade econômica e do mercado de trabalho aquecido através da construção
civil. Ou seja, a política habitacional propriamente dita aparece ao final da fila, após
o atendimento de todos esses elementos, tendo suas necessidades subsumidas àquelas colocadas por esses interesses – como a lucratividade mínima exigida pelas construtoras e a garantia da renda da terra nos padrões esperados pelos proprietários150.
Lúcia Shimbo (2011) propõe a expressão habitação social de mercado para designar
políticas habitacionais como o MCMV, chamando a atenção para o fato de que “esse
pacote formalizou o espírito já corrente, desde meados dos anos de 1990, de incenti149

Ver Klein, 2009.

150

Uma aprofundada análise a respeito do MCMV ao longo deste período, desde seu início na virada da década atual,
baseada em pesquisas realizadas em diversas localidades no Brasil, é feita por vários autores do campo dos estudos urbanos em Amore et al. (2015).
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vo à provisão privada de habitação, por meio das medidas regulatórias e do aumento
dos recursos destinados ao financiamento habitacional” (p. 44-45).
As ocupações entram nesse contexto ampliado como um retorno, que ocorre
nas rodadas de reorganização do espaço urbano gerado pelo crescimento econômico aliado à valorização imobiliária, da lógica histórica da população de baixa renda
fluida no território, desprovida de acesso à terra desde sempre, agindo na ocupação
autônoma de interstícios da cidade. Promove-se uma nova rodada de produção do
espaço através da autoconstrução de moradias, neste momento como resultado da
ação direta de grupos organizados, que buscam ocupar terrenos ociosos situados em
áreas providas de infraestrutura urbana, que não cumprem a função social da propriedade, geralmente mantidos desocupados em situação de especulação, à espera
de alterações na legislação, provendo melhores condições de exploração econômica
dos terrenos. As áreas geralmente escolhidas também se encontram frequentemente
em situações de posse e propriedade questionável. Há aí uma rota de fuga explícita
da cidade neoliberal e de seus canais ativamente produzidos, inclusive pela política
urbana vigente, de canalização de renda e mais-valor através da renda da terra aumentada de formas diversas.
Após uma experiência isolada em 1996, quando foi realizada a ocupação Corumbiara com 379 famílias no Barreiro (que hoje corresponde a um bairro consolidado e em processo de regularização fundiária), a história desta nova rodada de ocupações em Belo Horizonte tem um ponto de partida na ocupação de alguns edifícios por
parte dos novos grupos organizados atuantes a partir do final de 2006 (LOURENÇO,
2014). O rompimento dos movimentos iniciados na década de 2000 com a política
habitacional estruturada no município gera um conflito entre estes e os grupos mais
antigos e mais inseridos neste nexo do provimento de moradias por parte da Prefeitura, que acusam aqueles de estarem “furando a fila” do atendimento da Prefeitura
aos movimentos organizados. A resposta a essa crítica por parte dos movimentos novos constitui uma das explicações para o rompimento e a adoção de estratégias de
ação direta, e se refere a um questionamento da própria fila, dos critérios de decisão
da ordem dos beneficiários, ou até mesmo de uma dúvida se ela existe de fato e se
está realmente “andando”. Há aí, para os ativistas dos novos movimentos, um exemplo prático do tipo de efeito (de cooptação) decorrente da aproximação com o Estado
por parte dos movimentos de moradia e luta pelo direito à cidade inseridos no ciclo
estruturado nas décadas de 1970 e 80. Neste sentido, os movimentos recentes começam a se afirmar na prática a partir da negação da entrada no rol dos que trabalham
em contato direto com a própria Prefeitura, que teria inclusive esvaziado a política
habitacional nos últimos anos, buscando outras formas de promovê-la, até mesmo
por meio de propostas para inseri-la em municípios vizinhos onde os terrenos são de
custo mais baixo, com alternativas de remuneração e compensação dessas localidades pelo “serviço prestado”151.
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151
Discurso capturado em falas de secretários e outros funcionários de alto escalão da PBH em oficinas participativas
realizadas em 2011.
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Depois das primeiras tentativas de ocupação em edifícios, a passagem para
a estratégia de ocupações horizontais envolve um ganho na construção de um sentido de comunidade, criando uma coesão inicial mais forte no grupo de ocupantes,
que passam a se engajar na construção inicial das ocupações de forma mais sólida. O
ponto inicial a partir do qual a dinâmica atualmente em curso se desdobra é a ocupação Camilo Torres, realizada pelo Fórum de Moradia do Barreiro em conjunto com
as Brigadas Populares em fevereiro de 2008. A ocupação Dandara, iniciada em abril
de 2009 pelas Brigadas Populares em ação conjunta com o Movimento dos Sem Terra
(MST), constituindo de início na atuação conjunta com este grupo um plano que envolvia uma concepção rururbana (que depois seria enfraquecido ao longo do tempo),
gera um efeito importante (LOURENÇO, 2014, p. 30), disseminando a ideia de que as
ocupações poderiam ser bem-sucedidas em seus objetivos práticos de prover o acesso à moradia aos ocupantes. A partir deste ponto, há um crescimento expressivo no
uso dessa estratégia, e muitas outras ocupações são realizadas na RMBH, abrigando
milhares de famílias.
O despejo violento da comunidade de Pinheirinho, em janeiro de 2012 em São
José dos Campos (SP), ganha um efeito potente na disseminação da condenação de
atos dessa natureza, o que se tornaria um ganho para as ocupações. Estas passariam
a invocar aquele evento diante da configuração de anúncios e ameaças de reintegração de posse, angariando apoio contra tais ações e praticando a tática da vigília
cultural, com a realização de festas, saraus e eventos diversos nas próprias ocupações, onde permaneceriam grupos ampliados de ativistas e apoiadores presentes nas
localidades, formando uma espécie de plantão de apoio à comunidade contra a ação
das forças policiais. Este é um exemplo concreto da importância que a rede ampliada de ativistas e apoiadores ganhou para esses espaços, formando – com o uso ativo
das redes digitais, inclusive na disseminação horizontal e aberta de relatos e notícias do que vem ocorrendo nas ocupações e nos espaços de decisões judiciais e policiais em torno de sua permanência ou retirada – um espaço ampliado sem o qual
a força das comunidades recém-formadas diante da polícia e do poder jurídico seria
um tanto diminuído.
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No entanto, a ação de arquitetos e ativistas, conformando uma conexão dos
ocupantes (geralmente pertencentes a grupos de mais baixa renda) com as frações
da classe média às quais essas duas categorias tendem a pertencer, gera alguns efeitos que vão na direção do estranhamento, podendo criar um senso de autoridade na
figura de ambos – segundo Lourenço (2014, p. 117), tidos como os “intocáveis” para
os ocupantes –, e de certo distanciamento daqueles profissionais em relação aos moradores. Mas, por outro lado, cria-se uma força bastante efetiva que se traduz em
efeitos práticos importantes para a efetivação e a permanência das ocupações. Por
sua vez, o caráter revolucionário e de “luta pelo poder popular”, que caracteriza a
maior parte dos movimentos organizados envolvidos nas ocupações, invoca um questionamento a respeito de seu planejamento territorial e da prática de subdivisão das
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moradias em áreas individuais. Na eventual regularização fundiária das comunidades,
elas se tornariam propriedades individuais e isoladas umas das outras, com poucos
espaços de uso comum, e se inserindo na cidade a partir disso como um bairro como
qualquer outro, lançado à mercê da dinâmica do mercado imobiliário formal, que só
não atua (promovendo até mesmo o processo de financeirização que vem a reboque)
nas áreas irregulares em função da ausência do título de propriedade que constitui
uma garantia jurídica fundamental para esses capitais. Ou seja, buscam escapar da
cidade neoliberal mas promovem uma condição básica para a concretização de processos que estão na base de sua reprodução dentro das próprias ocupações. A este
respeito, Tiago Castelo Branco Lourenço, arquiteto diretamente envolvido no planejamento da ocupação Dandara, afirma em sua dissertação:
É importante lembrar que existem poucos exemplos de compartilhamento de lotes
nas cidades brasileiras. O mais comum é o prédio de apartamentos, que a maioria da
população não vê com bons olhos. O compartilhamento envolve negociações e conflitos, e não oferece aquela situação em que o proprietário (ou quem detém a posse)
é absoluto em suas escolhas. Os moradores da Ocupação Dandara vivem nesta mesma sociedade e estão submetidos a todos os seus discursos ideológicos e, portanto,
também à desconfiança em relação a qualquer tipo de coletivização. Soma-se a isso
a urgência que envolve uma ocupação urbana. Os problemas ali exigem respostas
imediatas. Reflexões que pretendam romper com o senso comum têm que ser construídas no atropelo dos acontecimentos. Nesse contexto, é difícil discutir alternativas com todos os envolvidos, mais ainda quando se trata de um empreendimento tão
grande e com tantos participantes (LOURENÇO, 2014, p. 46).

Não somente a subjetivação da cidade neoliberal se faz presente em tal circunstância, mas esta urgência – somada à necessidade tão grande de se resolver na
prática o problema do acesso à moradia que dificulta qualquer outra coisa na área
que não seja diretamente aplicada nesta solução – se torna uma força pujante o suficiente para que até mesmo espaços menores de uso comum fossem destinados a tal fim:
O parcelamento do terreno em lotes individuais de dimensões idênticas gerou vários
espaços residuais nas quadras, que foram inicialmente destinados a usos coletivos.
Nas discussões da coordenação da Dandara, chegou a ser elaborado um plano de gestão para isso. Algumas áreas seriam de praças com equipamentos coletivos, outras
seriam de hortas sob responsabilidade dos diferentes grupos que compõem a ocupação. No entanto, muitas dessas áreas coletivas não foram usadas como o previsto e
acabaram sendo privatizadas, com a implantação de novos lotes ou a ampliação dos
lotes vizinhos (LOURENÇO, 2014, p. 48).

Ou seja, trata-se de uma ação prática voltada para a solução de situações
cujo caráter de urgência acentuada dificulta um aprofundamento maior na direção
de formas de planejamento preocupadas em produzir heterotopias mais duráveis no
território, e que venham a constituir de fato bolsões de exceção e fuga das dinâmicas econômico-espaciais que tornam as próprias ocupações necessárias. Essas formas
de planejamento não necessariamente precisariam envolver uma concepção radicalmente distinta do desenho urbano das ocupações ou formas espaciais de se prover
soluções para a configuração da propriedade coletiva. A simples formação de coo-
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perativas proprietárias da totalidade das unidades residenciais em cada localidade,
que concede o direito de posse e uso a cada família, como é amplamente utilizado
em conjuntos habitacionais e outras formas de habitação social em lugares diversos,
já apontaria na direção da negação da propriedade individual como única forma de
acesso à moradia possível.
Nesse sentido, as ocupações em sua rodada atual são reflexo direto da cidade
neoliberal e uma expressão do tipo de conflito que ela exacerba, constituindo uma
mescla de fatores diversos. Em primeiro lugar, expressam a indigenidade clastreana
do pobre urbano atuando no nexo da cidade contra o Estado – no próprio ato de ocupar e no desafio da propriedade privada como um direito absoluto e na disposição a
resistir contra as ameaças de despejo e as ações policiais de frequentes intimidações
cotidianas dos moradores. Em segundo lugar, se inserem num padrão de continuação
das genealogias da favela como quilombos urbanos (CAMPOS, 2012), como espaços
do negro em busca de construções autônomas. E em terceiro, concretizam uma nova
forma, mais radicalizada, de ação de cidadania insurgente, que atua no âmbito do jurídico, interno aos espaços do Estado, instrumentalizando as instituições e a suposta igualdade perante à lei, conclamando direitos, inclusive aquele de realizar para si,
com as próprias mãos, a política pública efetiva que deveria ser função do ente público cristalizado na instituição estatal.
As ocupações promovem o acesso à moradia como direito e lançam o conflito para o terreno dos tribunais e das instituições, politizando a ação através desse
formato de cidadania radical, fazendo a política habitacional tão necessária, na ausência de um formato realmente adequado desta, pelos próprios sujeitos que seriam
seus beneficiários, de forma autônoma e insurgente. Efetivam, mesmo que de forma
ambivalente, uma negação, através da ação, da situação em que a cidade neoliberal
lança as pessoas, ao posicioná-las num jogo dominado pelo livre mercado sem nem
mesmo corrigir e equiparar as condições iniciais de entrada neste jogo. No caso brasileiro, uma das principais questões que habitam o cerne dessas condições é justamente a desigualdade brutal no acesso à terra, com um padrão de concentração fundiária
típico de formações sociais coloniais. A partir dessas considerações, surge a questão
– bastante pertinente na própria perspectiva política que vem sendo construída nos
espaços de ativismo em torno das ocupações e da questão urbana de forma geral: as
ocupações seriam expressões do comum? Trata-se de uma questão bastante complexa, tornada ainda mais espinhosa pela atualidade urgente desta dinâmica em curso,
e que poderia ser respondida com o típico “sim e não” de Henri Lefebvre.
Sim: não se trata nem do público e nem do privado. As ocupações promovem
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soluções através da busca do terreno comum, e da construção autônoma de respostas
para um problema criado tanto pela esfera privada quanto pelo domínio do público
(entendido como aquilo que é estatal), fazendo novos espaços na cidade e constituindo heterotopias, ainda que temporárias, que são abertas a experimentações diversas. Abrem uma tática de rota de fuga (tanto do público quanto do privado) que
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pode ser operada por vários agentes, como um processo de codificação simples, que
pode ser replicado sem precisar de traduções complicadas, nisso constituindo inclusive um conhecimento comum a respeito de como ocupar – sendo o conhecimento
compartilhado uma das formas mais ricas e profícuas de produção do comum. Possibilitam práticas de produção do espaço que escapam à lógica do mercado e da autoridade burocrática, ao mesmo tempo, e lançam ligações diretas do comum com a
democracia radical ao questionar, através do próprio ato de ocupar, a legitimidade
da ação do Estado diante da crise do acesso à moradia e da situação antidemocrática
ligada à questão fundiária e à concentração da propriedade de terras de forma geral.
Criam um laboratório de experimentações práticas de ação direta dos movimentos sociais com transbordamentos diversos possíveis, seja na direção da economia popular
e solidária e outras formas de produção, bem como em outras experiências cooperativas e comunitárias aplicadas em situações diversas, inclusive no próprio provimento de infraestrutura através da autoconstrução por parte dos moradores, através de
tecnologias alternativas altamente eficientes.
Não: também são impregnados por uma tendência privatizante. Constroem
dentro das ocupações a mesma lógica da propriedade individual que forçam aqueles
mesmos indivíduos a iniciar a própria ocupação. Ocupam construindo cercas nos terrenos individuais, erguendo muros. São respostas imediatas a uma urgência, são derivações e filhotes dessa urgência e dessa situação de heteronomia extrema; são rotas
de fuga desse quadro, mas através da urgência carregam inúmeros elementos de fora
dos quais não tentam se livrar e parecem não pretender tentar: não buscam alternativas econômicas através de projetos de economia popular e solidária, por exemplo;
os projetos coletivos têm grande dificuldade de decolarem (com algumas exceções);
moradores afirmam não adotar a prática do mutirão, pois “não tem dinheiro, precisa
de muito dinheiro pra fazer mutirão” (ou seja, os ocupantes estão exigindo remunerações para colaborar em mutirões). Forçam a entrada numa condição efetiva de cidadania – sendo que, apesar do acesso à moradia não ser uma forma de exclusão ou
diferenciação formalmente reconhecida pela lei, em termos práticos esta condição
de cidadão se torna mais plena no regime atual a partir da conquista da propriedade –, para isso fazendo uso (instrumental) da insurgência, no formato semelhante à
leitura de Holston (2013) a respeito dos movimentos de bairro que culminaram no
movimento mais amplo pela reforma urbana. Em síntese, poderiam ser interpretadas
como muito mais (somente) isso do que como expressão efetiva do comum constituído na prática.

Em muitos dos casos das ocupações recentes de Belo Horizonte, há um conjunto de vetores advindos de escalas mais amplas e que se aglutinam num modo hegemônico de produção do espaço urbano que cria uma tendência – em permanente
disputa – à desvirtuação dessas experiências de ocupação ao longo de sua maturação. Os agentes que têm promovido tal processo são variados. Um exemplo (dentre
outros possíveis) é o mercado imobiliário informal que surge nas ocupações, que em
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alguns casos ganham forças apesar das tentativas de contenção por parte dos organizadores, promovendo um agenciamento local da renda da terra e criando relações
internas de poder, gerando o risco de surgimento de uma dinâmica imobiliária que
no limite promove lógicas semelhantes àquelas que criaram a necessidade inicial da
própria ocupação. Estas dinâmicas fazem com que as ocupações funcionem de acordo com a lógica da cidade neoliberal152, da qual tentam escapar de forma autônoma,
atuando como uma produção (temporariamente informal) de ativos imobiliários, ou
seja, como criação e profusão de canais de extração de renda da terra através da produção do espaço. Nesse sentido, as manifestações de espaço abstrato têm o poder de
explorar as fraquezas de tais experiências embrionárias de diferença, em função de
seu agenciamento de forças e poderes já consolidados e que se fazem presentes nas
localidades que criam oportunidades para suas ações e expansões (como poderes já
constituídos, tendem a atuar na direção de sua própria reprodução e crescimento).
Não pretendo oferecer respostas a questões de natureza tão decisiva acerca
de um evento cujos desdobramentos ainda estão em curso. Trata-se aqui de interpretar essa dinâmica socioespacial a partir do quadro da cidade neoliberal enquanto
conjunto de processos, sendo as ocupações expressões de uma série de contradições
e embates maiores em torno da metrópole contemporânea. A precariedade da situação de algumas ocupações, como é o caso daquelas situadas na região do Isidoro, na
convivência diária com o risco iminente de despejo, torna a ampla energia reunida
na ação organizada em torno delas quase completamente dedicada a esses conflitos
ligados à própria possibilidade de permanência dos moradores nos lares que já construíram com as próprias mãos, o que dificulta em muito o aprofundamento em questões que representariam um avanço nas experiências já iniciadas. No entanto, é fato
que há uma miríade de possibilidades abertas pela dinâmica das ocupações, seja nas
conquistas já efetivadas, ou nas direções para as quais elas apontam, como é o caso
da formulação de políticas habitacionais que levem em consideração suas causas, ou
de novas formas de atuação dos próprios movimentos sociais diretamente envolvidos no planejamento e na efetivação das ocupações, a partir do aprendizado já conquistado durante esse período inicial ainda em curso. Através das ocupações, é possível utilizar sua força política construída nos movimentos para se ampliar o debate
acerca dos formatos da política habitacional – visando sua diversificação para além
da aquisição da propriedade individual, por exemplo – e, avançando, questionando
os demais processos urbanos subjacentes que também se situam nas causas por trás
da necessidade das ocupações e que podem ser radicalmente questionados de forma
conjugada a esta prática política (e autônoma) de ação direta.
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Para uma discussão mais ampliada em torno da cidade neoliberal, inclusive em suas diversas vertentes e nas inúmeras
outras referências acerca do tema, ver Magalhães (2015).
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Resumo: Este artigo surgiu da experiência do Escritório de Integração (EI), do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PucMinas), nas
Ocupações Urbanas de Izidora. Os trabalhos de campo e os pressupostos teóricos motivaram a
equipe a questionar a visão do senso comum em relação ao processo de produção do espaço na
região de Izidora. A partir da seleção e análise crítica de reportagens e comentários de leitores
sobre o conflito fundiário da região, a pesquisa identificou três ideias predominantes: a hegemonia da propriedade privada; a supremacia do “trabalho duro”; a prevalência do conhecimento técnico. As reportagens e os eventuais comentários dos leitores fornecem alguns exemplos
de conceitos, previamente concebidos, que contribuem para obscurecer os mecanismos usados
pelas elites para validar suas práticas de privatização do bem comum.
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A distância entre a “cidade formal” e a “cidade informal” é tema central de
várias discussões no campo da Arquitetura e Urbanismo e áreas afins. Uma questão
polêmica que envolve fatores numerosos e, aparentemente, desconexos. Apesar de
sua complexidade, o tema costuma ser abordado pela mídia, pela população em geral
e também por técnicos especialistas, com uma simplicidade assombrosa, que pressupõe oposição e ou mútua exclusão entre esses espaços da cidade. Este artigo aborda
o hiato entre os dois modos de produção da cidade, a partir da reunião de críticas
atuais às representações do senso comum, em geral e técnico, em relação à “cidade
informal” e, especificamente, às ocupações urbanas. Grosso modo, essas representações fundamentam-se nos pressupostos da cidade dual e do direito à cidade mediante
a propriedade da terra. As diretrizes predominantes na forma de a sociedade conceber
o espaço formal acabam por reproduzir, de modo irrefletido, os mecanismos empregados pelas classes hegemônicas para a expropriação de terras.
Três conjuntos de ideias foram identificados no discurso do senso comum: a
hegemonia da propriedade privada; a supremacia do “trabalho duro”; a prevalência do
conhecimento técnico. Essas diretrizes foram categorizadas a partir da análise crítica
de um conjunto de reportagens publicadas entre maio e novembro de 2014 pelo jornal Estado de Minas, e os subsequentes comentários de seus leitores sobre o conflito
de terras desencadeado na região de Izidora. Não há a pretensão de afirmar que esse
veículo de comunicação represente a totalidade da opinião pública sobre o caso. As
reportagens e os eventuais comentários dos leitores somente fornecem alguns exemplos de conceitos, previamente concebidos, que contribuem para obscurecer os mecanismos usados pelas elites para validar suas práticas de privatização do bem comum.
A região de estudo é a chamada região da Izidora. Vizinha de bairros de baixa renda, como Zilah-Spósito, Ribeiro de Abreu e Tupi, localiza-se no vetor norte de
Belo Horizonte, próxima ao limite com a cidade de Santa Luzia. Esse vetor vem recebendo grandes investimentos públicos com a implantação da Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves, na MG 010, da Linha Verde, e a transformação do aeroporto de Confins em um terminal industrial. Esses investimentos aumentaram a importância política e econômica da região.
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Com base nas atividades extensionistas do Escritório de Integração (EI) da
PucMinas, que desde o primeiro semestre de 2014 presta assessoria técnica às ocupações urbanas da região de Izidora, debate-se o papel dessas ocupações no contexto
da metrópole a partir de suas diferenças, semelhanças e possibilidades futuras quando comparada à “cidade formal”. Segundo definição do EI, considera-se ocupação urbana todo processo de urbanização que se dá a partir da iniciativa e do esforço de
grupos sociais para que se efetive seu direito à cidade, no qual se incluem o direito à
terra urbana ou à localização - acepção mais acertada se se pensa que a propriedade
privada da terra é instituto que, por definição, representa uma expropriação do que
é a todos comum - e o direito à moradia.
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Fonte: Adaptado de Google Earth, 2014.

1 Introdução

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2014.
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Figura 1
Localização da Região da Izidora em relação a Belo Horizonte (MG)
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Figura 2
Região da Izidora e ocupações que a integram
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Nesse sentido, favelas ou bairros, integralmente ou em parte, podem ter sido
ou podem ainda ser ocupações urbanas. O mesmo ocorre com relação às moradias sob
viadutos ou as edificações reutilizadas etc. Ocupações urbanas, ainda, podem ou não
resultar de ações previamente organizadas, envolvendo movimentos sociais, e podem
ou não contar com apoio desses movimentos e com assessoria técnica especializada.
Partindo dessa definição, discutiremos a interação entre essa porção da cidade com o que chamaremos de “cidade formal”, que consiste em territórios reconhecidos formalmente pelo poder público mediante o instituto jurídico da propriedade privada da terra ou da moradia, ou seja, mediante um documento legalmente
registrado - a escritura.
Caso prevaleça uma concepção fundamentada na dualidade “cidade formal” e
“cidade informal”, centro e periferia, rico e pobre, corre-se o risco de simplificar as desigualdades socioespaciais, pressupondo espaços centro e periferia socialmente homogêneos (LAGO, 2007). Isto não é verdade, principalmente levando em consideração a
realidade das ocupações da região de Izidora, apreendida a partir das atividades extensionistas do Escritório de Integração junto às comunidades e relatadas adiante.
Como a pobreza urbana é concebida de forma homogênea e simplificadora, o modelo
dual mantém os trabalhadores no estigma da pobreza e, ao mesmo tempo, contribui
para a manutenção da classe hegemônica no poder. O discurso da distância física e
social entre as classes sociais, funciona como um mecanismo para as classes hegemônicas reproduzirem seu poder econômico e simbólico (LAGO; MAMMARELLA, 2010).
Outro efeito redutor do modelo dual é abordar consistentemente a questão da
desigualdade social na produção do espaço no Brasil, pelo viés da habitação, ou, em
termos marxistas, pela reprodução da força de trabalho. Até os anos 1980, prevalecia na literatura o debate a respeito do direito à habitação e seus desdobramentos
em políticas habitacionais e alternativas populares, como a autoconstrução (FARAH,
1996). Embora o avanço seja significativo, as questões da desigualdade social no
âmbito da habitação reduzem o espaço em mercadoria a ser consumida pela força de
trabalho, noção que não é hegemônica nas ocupações, pois essas privilegiam o valor
de uso da habitação, em detrimento do seu valor de troca, em um primeiro momento.
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O problema em se opor essas duas cidades como modelo dual, como se fossem
incapazes de coexistir, é omitir que de fato coexistem e são partes integrantes da
cidade há muitas décadas. Essa observação simples nos leva a perceber que as favelas, ocupações e seus moradores fazem parte da estrutura da cidade, e que a “cidade
formal” não seria capaz de funcionar sem a presença dos moradores da “cidade informal”. A coexistência dessas partes é consequência direta das práticas e políticas que
predominam na “cidade formal” e de nossa sociedade. Por exemplo, a especulação
imobiliária necessita de aumento contínuo no preço dos imóveis, o que conduz à segregação socioespacial, uma vez que os antigos moradores não conseguem acompanhar o aumento dos preços e se veem forçados a deslocarem suas moradias para áreas
mais longínquas ou inicialmente esquecidas pelo mercado imobiliário.
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As questões formuladas neste artigo envolveram 27 notícias sobre as ocupações na área de Izidora do jornal Estado de Minas, no período de 20 de maio a 29 de
agosto de 2014, em versão impressa e on-line; e seus comentários, feitos na versão
on-line do jornal por pessoas cadastradas no site. Essas reportagens, e principalmente os comentários, exemplificam como as ocupações e seus processos de produção do
espaço são representadas e entendidas pelo senso comum.
Dessas 27 reportagens, 18 desqualificam as ocupações. Os principais argumentos, tanto nas reportagens como nos comentários, fundamentam-se em ideias
que privilegiam a propriedade privada em detrimento do bem público; o “trabalho
duro” de produção em prejuízo do trabalho de reprodução; e o conhecimento técnico
em desvantagem ao saber fazer dos moradores das ocupações. De modo sintético, as
reportagens e os comentários responsabilizam as ocupações de impedirem a implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida na região (Quadro 1), o que demonstra
o papel da propriedade privada da terra como instrumento legitimador de processos
formais de produção do espaço. O senso comum considera tais processos como ocupação “organizada”, desacreditando aqueles informais e de autoprodução do espaço,
ao qualificá-los como processos “desorganizados” (Quadro 2).

Fonte: Estado de Minas, 2014.

QUADRO 1
Extrato da notícia: Despejo de moradores da Granja Werneck
vai acontecer nesta quarta-feira159
No caso da Ocupação Vitória, a permanência de famílias tem impedido a implantação de empreendimentos do programa federal Minha Casa, Minha Vida,
do governo federal, capaz de abrigar 13,2 mil famílias de baixa renda em Belo
Horizonte. O projeto pretende diminuir o déficit de 62,5 mil moradias dessa
faixa na capital mineira. Na ação de despejo estarão envolvidos militares da 1ª
Região da PM, 3ª Região da PM e CPE.

Fonte: Estado de Minas, 2014.

QUADRO 2
Extrato da notícia: Construção de casas para mais
de 13 mil famílias está travada por ocupação irregular160
No planejamento de despejo, a PM contabiliza 2,5 mil famílias, conforme cadastro da prefeitura. Todavia, os representantes das ocupações falam em 8 mil
famílias distribuídas nas três comunidades. De acordo com o major Didier, as
pessoas serão encaminhadas para abrigos ou para a casa de parentes em transportes oferecidos pela PBH. Aqueles que precisarem sair da cidade ou do estado terão as passagens custeadas.
159

VALE, J. H. do. 2014. Despejo de moradores da Granja Werneck vai acontecer nesta quarta-feira [Em linha]. Belo Horizonte: Jornal Estado de Minas. Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/08/12/interna_gerais,557830/
despejo-de-moradores-da-granja-werneck-vai- acontecer-nesta-quarta-feira.shtml. Acesso em: 30 nov. 2014.
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CRUZ, L. 2014. Construção de casas para mais de 13 mil famílias está travada por ocupação irregular [Em linha]. Belo Horizonte: Jornal Estado de Minas. Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/20/interna_gerais,530511/
construcao-de-casas-para-mais-de-13-mil- familias-esta-travada-por-ocupacao-irregular.shtml. Acesso em: 30 nov. 2014.
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Outro argumento bastante presente nessas reportagens, e que decorre do primeiro, refere-se à percepção generalizada de que todo ocupante é um infrator perante a lei, o que criminaliza os movimentos sociais ao considerar que a maneira legítima de obter terreno ou moradia é mediante o processo de compra e venda, pressupondo a ideia da dignidade individual alcançada pelo trabalho duro. Sucintamente, as ações diretas desempenhadas pelos ocupantes com o objetivo de assegurar a
sobrevivência do coletivo de moradores, desde as atividades diárias de reprodução
(cozinhar, cuidar etc.) até os mutirões de autoconstrução, passando pelas inúmeras
manifestações e reuniões de negociação com o poder público e ou iniciativa privada,
são ignoradas pelo senso comum. O não reconhecimento e, portanto, a desvalorização das atividades de reprodução evidenciam-se face à (des)qualificação dos moradores, comumente considerados “vagabundos” (Quadro 3).
QUADRO 3
Comentários desqualificantes161
Comentário 1
Esses invasores destruíram uma enorme área verde, com uma fauna fantástica
composta de micos, pássaros como sabiá, tucanos, bicos de lacre, gaviões carcará etc. e criaram no local uma grande favela apoiados por burguezinhos da
zona sul. além de retirá-los, deveria haver cadeia para os líderes.
Comentário 2
Qual a diferença de um ladrão que te mete um revólver na cabeça e pede a
sua carteira de outros que roubam terras? Roubo é simplesmente tomar qualquer coisa que não seja seu. Resumindo essas pessoas para mim também são
ladrões e ladras!
Comentário 3

Comentário 4
Ao invés de ficarem aí protestando, porque não gastam esse tempo estudando
para terem um emprego descente e terem condições de comprar suas casas? Tenham dignidade e parem de pedir esmolas ao governo meus filhos? Estamos na
7a economia do mundo e em pleno 2014, não podemos mais permitir favelas!
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Fonte: Estado de Minas, 2014.

Estão querendo passar na frente de outras famílias carentes, que já estão na
fila e esperam a sua vez de serem contempladas no Programa Minha Casa, Minha Vida. Esses invasores querem furar a fila na marra! O Governador tem que
acabar com essa mamata e deixar a PM fazer a reintegração de posse.

161

Comentários citados de forma integral. Apenas os nomes dos leitores foram suprimidos para preservar a identidade
de cada um.
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Outra representação recorrente nas reportagens e comentários é que as ocupações desorganizadas destroem os recursos naturais da região de Izidora. Esse possível impacto negativo é corroborado por argumentos de autoridade, em que as ações
populares são consideradas inadequadas e impróprias, em contraposição às ações
planejadas por técnicos especialistas, que provocariam menos impactos ambientais
(Quadro 4). De modo geral, o conhecimento técnico é empregado para desqualificar
as iniciativas populares, mesmo a realidade evidenciando que a cidade formal provoca tanto impacto ambiental quanto a cidade informal. A supremacia do conhecimento
técnico-científico, cujo argumento de autoridade desqualifica as práticas e posturas
das ocupações na produção do espaço, revela-se em outras instâncias, além da questão ambiental. Ele está também presente nos discursos desenvolvimentista e higienista, que, validados por argumentos técnicos, promovem a remoção dos pobres urbanos em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário.

QUADRO 4
Extrato da notícia: Cerca de 800 famílias invadem terreno
na Granja Werneck sob clima tenso162
Fonte: Estado de Minas, 2014.

A Granja Werneck tem 400 hectares e a metade já está ocupada por barracas de
lonas, segundo Fernando163. “Os invasores já estão construindo casas de alvenaria e desmatando uma área verde que minha família preservou por 90 anos.
Essa ocupação compromete o projeto que vai ocupar 356 hectares de toda a
granja”, disse o engenheiro. “Estão acabando com a parte ambiental, que é a
cereja do bolo do empreendimento”, lamentou.

As outras nove reportagens descreveram o conflito de terras na região de Izidora de modo imparcial, limitando-se a fornecer dados técnicos e a apresentar depoimentos de moradores. Nenhuma notícia foi propícia às ocupações; porém, alguns
comentários de leitores se mostravam a favor do movimento e ressaltavam a lógica
da acumulação de capital por detrás do Programa Minha Casa, Minha Vida, mediante
parceria entre o Poder Público e a Iniciativa Privada (Quadro 5).
162
FERREIRA, P. 2014. Cerca de 800 famílias invadem terreno na Granja Werneck sob clima tenso [Em linha]. Belo Horizonte:
Jornal Estado de Minas. Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/08/29/interna_gerais,441319/cerca-de-800-familias-invadem-terreno-na- granja-werneck-sob-clima-tenso.shtml. acesso em: 30 nov. 2014.
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Fernando Werneck é engenheiro civil, acionista e presidente da empresa Granja Werneck S.A.. O empreendimento a que
ele se refere é o que estava vigente na época. Nele, 65 mil habitações seriam construídas na Operação Urbana do Isidoro,
dentre as quais 17,5 mil seriam na região do Isidoro e 10% delas seriam destinadas a um programa de habitação municipal.
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QUADRO 5
Comentários favoráveis às Ocupações164
Comentário 6:

Fonte: Estado de Minas, 2014.

Só quem sofreu com aluguel sabe o que é isso diante um deficit de moradia
que é de quase 150 mil em BH. Os idiotas que tão de zueira se incomodam
com meia dúzia de aproveitadores mas legitimam a construção de 70 mil imóveis de luxo que vai enriquecer o prefeito, os vermes vereadores e meia dúzia
de empresários.
Comentário 7:
Todos comentam cheios de razão e de ódio por aqueles que estão prestes a não
ter lugar para morar. É óbvio que vai haver casos extremos. Desconsideremos.
Contudo, ninguém comenta da possível isenção fiscal que a prefeitura dará a
uma construtora para que construa naquele terreno.

A seguir, cada uma dessas três categorias de representações será analisada
à luz da teoria, notadamente pelo viés da atuação política das ocupações urbanas.

2 Hegemonia da propriedade privada
A hegemonia da propriedade privada, em detrimento do bem comum, revelase de diversas maneiras nas representações que o senso comum elabora a respeito da
produção do espaço: na ideia de que os pobres urbanos invadem a propriedade privada; na ideologia da casa própria, que impõe a produção heterônoma da moradia; na
aquisição de cidadania pelo consumo, isto é, a partir do poder de aquisição da mercadoria “moradia” ou da mercadoria “centralidades urbanas”; e até mesmo no formato
retangular do terreno, determinado pelo traçado ortogonal da malha urbana ao privilegiar o deslocamento da população com o uso de transporte individual.
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Embora o argumento da “função social da propriedade” tenha sido exaustivamente discutido desde a promulgação da Constituição de 1988 (Artigo 182), permanece na sociedade o entendimento de que o direito à propriedade é algo sagrado e,
portanto, incontestável. Na maioria das notícias selecionadas, há uma nota que se
repete e cujo conteúdo pretende “esclarecer” o caso (Quadro 6). Evidentemente, a
nota tem como princípio a invasão da propriedade pelos pobres urbanos. Mas, basta
ampliar os fatos históricos para compreender o processo de expropriação de terras a
que os primeiros habitantes do Brasil foram submetidos desde a chegada dos portugueses. O conflito de terras da região de Izidora remonta aos movimentos tradicionais na história brasileira, de reivindicações de conteúdo classista de luta pela terra.
Delgado (2005) resgata particularmente os movimentos sociais engendrados durante
as quatro décadas da República Velha (1889-1930), os quais reivindicaram o direito
164
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à terra sob propriedade dos senhores absenteístas. Segundo o autor, Canudos (18951998), Contestado (1912-1916), Juazeiro (1889-1934) e Caldeirão (1936-1938) representam acontecimentos diversos de iniciativa popular que surgem no território
dos sertões e no espaço social do setor de subsistência (DELGADO, 2005, p. 38).

Entenda o caso
A reintegração de posse é determinada pela Justiça, por meio de liminar. As
comunidades estão instaladas em parte de uma área de mais de 3 milhões de
metros quadrados. No caso da Ocupação Vitória, a permanência de famílias tem
impedido a implantação de empreendimentos do programa federal Minha Casa,
Minha Vida, do governo federal, capaz de abrigar 13,2 mil famílias de baixa
renda em Belo Horizonte. O projeto pretende diminuir o déficit de 62,5 mil moradias dessa faixa na capital mineira. Na ação de despejo, estarão envolvidos
militares da 1a Região da PM, 3a Região da PM e CPE.

Fonte: Estado de Minas, 2014.

QUADRO 6
Extrato da notícia: Moradores de ocupações
da Granja Werneck se acorrentam na Praça da Liberdade165

Um entendimento comum entre aqueles que se dispõem a comentar as reportagens é a legitimação do direito à moradia mediante o ato da compra. Expressões como “vagabundos” e “invasores” (Estado de Minas, 2014) revelam o raciocínio invertido de que a aquisição financeira de um imóvel confere status aos seus
proprietários e os insere na sociedade por meio do acesso a financiamento e crediário (VILLAÇA, 1986). Essas crenças atribuem diferentes categorias de prestígio
para aqueles que adquiriram a mercadoria moradia no mercado, em detrimento daqueles que a autoconstruíram. A expressão ideal das relações materiais dominantes
(CHAUÍ, 1980), ou a ideologia da casa própria, torna verdadeira a ideia de que a única solução para a questão da habitação é o indivíduo se inserir em uma estrutura
heterônoma de produção do espaço, que sempre está submetida ao controle de técnicos especialistas, a serviço da concentração de capital de setores econômicos da
construção civil e do mercado financeiro.
A legitimação do direito à moradia pelo ato da compra no mercado subverte
a noção de cidadania. Nos países considerados de economia avançada, a mobilização
social, ou a denominada sociedade civil, organiza-se com base na conquista de direitos formalmente institucionalizados ou na cidadania plena. As reivindicações das
minorias sociais (como mulheres e negros) são consideradas uma questão de inclusão
social. Além disso, o Estado é reportado como encarregado de resolver todos os problemas e de materializar os direitos sociais (RAZETO, 1996), como acesso à moradia,
saúde, trabalho, educação e segurança. No Brasil, o movimento social organizado pe-
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las classes populares fundamenta-se nas práticas diárias em busca de garantia das
condições de sua existência. A mobilização popular até reivindica um direito social a
ser concedido pelo Estado, como o acesso à moradia; mas principalmente se organiza para solucionar, mesmo que precariamente, as urgentes questões de sobrevivência
por intermédio da autoconstrução. Nesse sentido, o direito é conquistado para além
de questões jurídicas, em que a ação direta popular estabelece outras normas não
formalizadas de antemão pelo Estado. Portanto, o movimento popular das ocupações
não se restringe às reivindicações de direito civil, institucionalmente formalizado,
uma vez que elaboram e executam ações diretas que questionam a ordem dominante
em suas bases (SOUZA, 2010). Porém, do ponto de vista do senso comum, os denominados movimentos populares “ativismo favela” e “movimento dos sem teto” são
alvos de comentários desqualificantes. A garantia de direito à proteção em relação
aos direitos básicos de cidadania e em relação a sua integridade física (KOWARICK,
2009), no caso das ocupações (Quadro 3), bem como a ideia de invasão da propriedade alheia retiram de seus moradores qualquer traço de qualidade política, nos termos elaborados por Demo (1996), ou seja, não se reconhece nenhum indício de habilidade individual ou coletiva dos moradores das ocupações em constituir-se sujeito
capaz de história própria.
O senso comum, ao atrelar a noção de cidadania ao consumo, ratifica as convencionais diretrizes do planejamento urbano que estruturam a paisagem em função
da privatização do espaço público. Um exemplo claro é o sistema viário das ocupações urbanas: o da favela acompanha a declividade do terreno, distribui seu sistema
de vias pelos trajetos de mais fácil deslocamento, de acordo com as curvas de nível, e
utiliza amplamente escadarias nas áreas de grande declive. Assim, as movimentações
de terra se mostram de caráter mais pontual e menos agressivas ao meio ambiente.
De modo contrário, o da “cidade formal” almeja a ortogonalidade e, consequentemente, encontra o terreno acidentado como obstáculo, revelando a desconexão do planejamento com as realidades e peculiaridades locais. Todos os lotes da “cidade formal”
em contato direto a esse sistema viário têm, assim, o carro como meio de acesso
priorizado no planejamento. Esse sistema tende a ignorar as características do terreno, seja com grandes movimentações de terra para tornar os lotes acessíveis aos veículos, ou com a generalizada política pública de canalização de rios e córregos, que,
por sua vez, traz inúmeros problemas à cidade.
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Além disso, a priorização do transporte particular contribui para o poder simbólico do automóvel, fazendo com que ele tenha um papel de liberdade e prosperidade, em contraposição às dificuldades que as parcelas pobres da população são especialmente submetidas ao sistema de transporte público, que não privilegia as regiões
periféricas e, com seus altos preços, segrega uma parcela da população das possibilidades de lazer e qualidade de vida, disponíveis nas regiões centrais da cidade. Um
exemplo de argumento desqualificante comum perante as ocupações (observado em
campo e nos comentários das reportagens) é o de que se os moradores são capazes
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de adquirir um carro, poderiam e deveriam adquirir uma casa no mercado. Porém,
não parece sensato assumir que a aquisição de um bem de consumo de uso cotidiano, de valor consideravelmente inferior ao de um terreno ou uma casa, seja uma característica palpável para se dizer que essas pessoas não se encontram em situação
de necessidade.

3 Supremacia do trabalho duro
Em A ralé brasileira: quem é e como vive Souza, (2009), revela as fontes morais empregadas pelas classes dominantes para manter o indivíduo marginalizado no
esquecimento e no estigma social: o trabalho digno e a expressão individual. Essas
fontes morais são determinantes para o não reconhecimento social das parcelas mais
pobres da população. A dignidade do trabalho útil e a originalidade pessoal estão na
base de qualquer julgamento que um indivíduo faz de si próprio e do outro, mesmo
sem ter consciência disso (SOUZA, 2009). Dessa forma, a sociedade como um todo
relega ao esquecimento aqueles que empregam prioritariamente o corpo para o trabalho produtivo e não possuem as condições objetivas (materiais, econômicas, jurídicas e outras que possibilitam determinada ação) e subjetivas (no plano das ideias
e da ideologia que favorecem determinada consciência) para trabalharem dignamente
e vivenciarem expressivamente a vida.
A invisibilidade social “é também a razão da dificuldade de seus membros
constituírem qualquer fonte efetiva de autoconfiança e de estima social, que é, por
sua vez, o fundamento de qualquer ação política autônoma” (SOUZA, 2009, p. 122).
Sua autoestima é tão fragilizada que a ralé brasileira tende a acreditar que o descaso
social e político no qual vive provém de sua própria incapacidade. Tal representação
pauta-se na meritocracia, isto é, na ideologia que faz do mérito e do talento individual as únicas razões plausíveis para justificar as desigualdades sociais na apropriação dos diversos tipos de capital. Ao atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelos
seus sucessos pessoais, ou inversamente, pelos seus fracassos, a ideologia do mérito
nega o caráter de classe da desigualdade social, encobrindo as precondições sociais
que permitem determinada classe social acessar o “conhecimento útil e, portanto, a
dignidade do trabalho útil e produtivo” (SOUZA, 2009, p. 121).
A postura de conferir fracasso pessoal aos “vagabundos” e “preguiçosos” manifesta-se também nos comentários das reportagens em relação à fila de espera do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) (Quadro 3). Tais comentários sugerem que os
moradores das ocupações e os movimentos sociais “furam fila”, em referência às famílias cadastradas no Programa. Do ponto de vista da qualidade política (DEMO, 1996),
esse argumento é facilmente questionável uma vez que os moradores das ocupações
tentam, a partir do próprio esforço e trabalho, solucionar o problema que possuem. Isto
contradiz a ideia do pobre vagabundo, porque o que eles estão fazendo é exatamente
o contrário de esperar inativamente por uma solução governamental para o problema.
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Figura 3
Relação entre inscritos e contemplados no
programa Minha Casa, Minha Vida em 2014

Outro mecanismo de naturalização da desigualdade social é a romantização da pobreza, que,
nos casos das ocupações, é revelada mediante a
atribuição de relações solidárias entre os pobres
urbanos. Essa representação predomina no discurso do senso comum técnico, que, nas mesas de negociações, oferece aos moradores das ocupações
a opção de realocação temporária para áreas vazias, próximas à região (Quadro 7). Considerandose o universo de opções predefinidas (o despejo e
a transferência transitória), nos termos de Bourdieu, a aceitação dessa proposta requer dos moradores a mesma mobilização demonstrada nos mutirões de autoconstrução das ocupações. Porém,
o apelo emocional advindo do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais por uma nova mobilização coletiva, em terreno doado pela Prefeitura em
contrapartida ao despejo, revela-se como estratégia perversa de barateamento do valor da força de
trabalho, retirando do coletivo qualquer traço de
organização política.

Fonte: Escritório de Integração - PucMinas, 2014.

Além disso, o EI-PucMinas realizou em 2014 uma pesquisa com base nos dados publicados pela Prefeitura de Belo Horizonte sobre o Programa MCMV no mesmo
ano (Figura 3). Considerando o atual ritmo de produção habitacional do Programa e
a quantidade de pessoas inscritas, um indivíduo que se inscrever em 2014 será contemplado com uma moradia após 72 edições. Mesmo que as projeções do governo
para o período de 2015 e 2016 sejam cumpridas e replicadas pelos anos seguintes,
tal indivíduo só seria contemplado depois de 10 anos de espera.

“Disseram, sem apresentar nenhum documento, que iriam realocar as famílias.
Mas não deram detalhes sobre a localização do novo terreno para onde seriam
transferidas”, afirmou. De acordo com Isabella, por meio do Ministério Público,
os donos do terreno sugeriram, verbalmente, que a comunidade deixe a área
invadida, desde julho do ano passado. Feito isso, eles oferecem, em comodato,
um terreno para abrigar as famílias.
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Fonte: Estado de Minas, 2014.

QUADRO 7
Extrato da notícia: Moradores da Granja Werneck
apostam em negociação para evitar despejo166
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Fonte: Escritório de Integração - PucMinas, 2014.

4 Prevalência do conhecimento técnico-científico
Como já mencionado anteriormente, as práticas da “cidade formal” e da “cidade informal” (ocupações urbanas) trazem danos e modificações ao meio ambiente, muitas vezes da mesma maneira, como no caso da abertura de vias, cuja função
exclusiva é o trânsito de automóveis. A diferença crucial é que, na “cidade formal”,
tal ação é envolta em uma defesa técnica, e nas ocupações, vista meramente como
degradação ambiental. O fator que existe na “cidade formal” e inexiste (ou existe de
forma precária) nas ocupações é o “planejamento urbano”. Não no sentido desse instrumento de planejar fluxos, acessos e usos, pois os moradores de ocupações também consideram esses aspectos; mas como instrumento de dominação e validação de
uma solução hegemônica para um problema qualquer. O conhecimento técnico é, nas
questões urbanas, um instrumento de poder que cumpre um papel importante na estrutura de dominação da ralé estrutural (CASTELO BRANCO, 2009). Problemas de fluxo, saneamento e violência permeiam todos os espaços da cidade, incluindo os locais
“planejados” (VANSTIPHOUT, 2013). Mesmo assim esse “planejamento” é visto como
item essencial para a desqualificação das iniciativas de autoconstrução do espaço.
Essa representação não é diferente nas ocupações da região de Izidora. Um
exemplo concreto é o vídeo promocional da Operação Consorciada promovido pela
Prefeitura de Belo Horizonte. Através de imagens locais de processos de degradação ambiental, defende-se a importância de implantação de medidas racionalmente
planejadas para a expansão urbana na denominada “última área verde de Belo Horizonte”. O vídeo atribui às ocupações irregulares a responsabilidade pelos impactos
ambientais negativos, como a presença de processos erosivos, deposição de lixo e
entulhos, poluição de córregos etc. É evidente o uso de argumentos técnicos para
manipular a opinião pública. No entanto, outros argumentos técnicos questionam a
validade dessas afirmações. Tais argumentos foram desenvolvidos pelo engenheiro
geólogo Edézio Teixeira de Carvalho (2000), a pedido da própria Prefeitura de Belo
Horizonte por ocasião da elaboração de estudos geológicos para o Plano Global para
a Área do Isidoro. Segundo Carvalho (2000), a presença de voçorocas na região é resultado de processos de degradação ambiental de atividades mineradoras do período
colonial. A contextualização histórica das atividades antrópicas revela o “metabolismo urbano”, próprio da capacidade de renovação das cidades diante de inúmeras interações espaciais e temporais entre as áreas urbanizadas (CARVALHO, 2000). Assim,
a deposição de resíduos sólidos urbanos e a poluição dos córregos na região são resultados de interações complexas da área com as demais regiões urbanizadas e, ao
contrário do que o vídeo promocional quer sugerir, não corresponde exclusivamente
às ações locais dos moradores das ocupações.
A previsão na Operação Urbana Consorciada de implantação de parques e reservas ecológicas de acesso público em aproximadamente 30% da área pode incorrer
em dois equívocos muito comuns: “[...] o primeiro de supor sempre possível manter
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nas cidades áreas preservadas tais como foram nas condições naturais, o segundo, de
centrar atenção na preservação do conjunto natural em seus aspectos constitutivos
em detrimento de valorizar o processo natural” (CARVALHO, 2000, p. 7). As condições
ideais para preservar “a última área verde de Belo Horizonte” são difíceis de serem
realizadas diante da supracitada capacidade de adaptação da cidade. O “metabolismo
das cidades” indica que o técnico especialista é incapaz de produzir planos que não
necessite de alterações a curto e a longo prazo e, ao mesmo tempo, sugere aberturas
para a ação direta dos moradores na produção do espaço das cidades pois, nesse último caso, a necessidade de adaptação das cidades frente à evolução natural do espaço não ocorre sem a atuação dos inúmeros agentes urbanizadores. Uma forma de
opressão é o conhecimento técnico-científico ignorar e não reconhecer os processos
informais de produção do espaço e o saber-fazer que os acompanham.
Outro mecanismo de dominação é o argumento técnico ser apresentado em
uma linguagem inacessível às pessoas, com o intuito de as decisões serem tomadas
sem grandes interferências desses indivíduos. Como observado nas ocupações que o
EI assessora, o Poder Público se dispõe ao diálogo quando esse é travado com professores e técnicos que apoiam o movimento social, e apresenta menor interesse com
a população envolvida.

5 Considerações finais
Os fundamentos dos principais argumentos empregados pelo senso comum - a
hegemonia da propriedade privada; a supremacia do “trabalho duro”; a prevalência do
conhecimento técnico - não se mostraram suficientes para desqualificar os processos
irregulares de produção da cidade. Esses paradigmas predominam na concepção da
“cidade formal” e, quando são replicados para fazer críticas às iniciativas da “cidade
informal”, funcionam como mecanismos de perpetuação da desigualdade social ou,
de outro modo, como instrumentos para assegurar vantagens sociais às classes dominantes. Desse modo, foi possível perceber que os problemas apontados pelas reportagens não são exclusivos das ocupações, mas de toda a cidade. Portanto, a replicação do modelo utilizado na “cidade formal” terá como consequência, nas ocupações,
esses mesmos problemas. A permanência da replicação da “cidade formal” tem como
principal consequência a imposição de uma forma de construção espacial condizente
com os princípios do urbanismo modernista, enquanto essa é uma corrente de pensamento ultrapassada e continua se perpetuando no campo do planejamento urbano
contemporâneo.
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As práticas autoconstrutivas das ocupações e a sua capacidade de organização política caracterizam uma ruptura com o modelo dominante, o que abre outras
possibilidades de atuação para técnicos especialistas, de modo que esses possam
prestar assessoria compatível com a realidade da produção do espaço das ocupações. De modo distinto das representações observadas nas reportagens, as práticas
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das ocupações não se centram na garantia da propriedade privada e sim em assegurar as condições de sobrevivência do núcleo familiar. Nesse sentido, elas priorizam
o valor de uso da habitação em detrimento do valor de troca. Outro fundamento é o
reconhecimento da importância do trabalho de reprodução, que consiste em garantir
a segurança física e social dos membros da família e das ocupações, de modo a fortalecer a resistência às ameaças de despejo. Por fim, os moradores valorizam o saber
fazer presente nos processos de autoconstrução engendrados por eles, mesmo que
sem acesso às informações técnicas. Essa valorização não significa a desqualificação
e a não incorporação do conhecimento técnico-científico às suas práticas de autoprodução do espaço, pois as ocupações entendem a importância de firmar parcerias
com os técnicos especialistas para fortalecer o movimento. As características descritas acima são fundamentais para o fortalecimento dos movimentos de luta pela terra
e pelas vantagens sociais que sua posse assegura. O senso comum e o arquiteto ou
urbanista não podem desconsiderar o modo como as ocupações produzem o espaço,
sob risco de contribuir para reforçar os mecanismos que mantêm o pobre na pobreza
material e política.
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CARVALHO, Edézio Teixeira de. Plano Global para a área do Isidoro: estudos geológicos. Belo Horizonte:
GEOLURB - Geologia Urbana de Reabilitação LTDA., 2000.
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A coalizão de movimentos sociais
na resistência das Ocupações da Izidora

167

Luciana Maciel Bizzotto 168

O objetivo deste artigo é explorar, a partir dos bastidores do movimento de
resistência das Ocupações da Izidora – o #ResisteIzidora –, como tem se dado a coalizão de
diferentes movimentos sociais em Belo Horizonte nos últimos anos. Individualmente, cada
movimento tem atuado na busca por uma cidade mais justa, abordando diferentes temáticas
ligadas à produção do espaço: questão habitacional, mobilidade urbana, apropriação dos espaços públicos, preservação ambiental, dentre outros. Nas ocupações que surgiram na periferia
da cidade no contexto de mobilização nacional de junho de 2013, foi construído um ponto de
convergência que transborda as plataformas individuais. Para ilustrar essa explosão de resistência, são apresentados depoimentos de atores representativos desse processo.
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Este trabalho é resultado da dissertação intitulada “#RESISTEIZIDORA: controvérsias do movimento de
resistência das Ocupações da Izidora e apontamentos para a justiça urbana”. Disponível em: http://www.
bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUBD-A3AJA2.
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As Ocupações da Izidora ganharam destaque no cenário de lutas pela justiça espacial em Belo Horizonte. Elas surgiram sem a organização dos movimentos sociais, ao norte da cidade, em um vetor de expansão urbana alvo de diversos investimentos públicos e palco da especulação imobiliária. Atualmente, resistem a um projeto inserido na lógica do planejamento estratégico defendido pela Prefeitura de Belo
Horizonte em parceria com empresas privadas: a Operação Urbana do Isidoro. A rede
de apoiadores formada no processo de resistência – a #ResisteIzidora – se inseriu em
um contexto de fortalecimento da mobilização social e contribuiu para evitar o despejo das milhares de famílias inseridas no déficit habitacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
A mobilização voltada para a questão habitacional na capital ficou enfraquecida no final dos anos 1990 e início dos 2000. A criação do Programa Minha Casa,
Minha Vida reforçou essa situação porque desmobilizou alternativas que já existiam,
minando a possibilidade de criação de novos subsídios e investimentos públicos em
habitação de interesse social na cidade os quais não estivessem vinculados ao Programa. Com o surgimento da Ocupação Camilo Torres, em 2006, a mobilização social
ressurgiu e se fortaleceu na experiência da Ocupação Dandara, até culminar no caso
emblemático das Ocupações da Izidora. Esse processo não parou por aqui, pois novas
ocupações seguem surgindo em Belo Horizonte e RMBH. Isso se deu ao mesmo tempo em que outras questões na cidade também ganhavam corpo em manifestações de
rua, atingindo um volume surpreendente em junho de 2013 – talvez, não por acaso,
a mesma época em que surgiram as Ocupações da Izidora.
A potência das ocupações tem se apresentado, dentre outras formas, na coalizão de movimentos sociais que ajudam a compor essa rede de resistência. Tal rede de
movimentos sociais urbanos em muito se assemelha aos casos analisados por Edward
Soja (2010) na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, no final dos anos 1990.
Olhando para sua realidade, o entendimento do autor é de que, através do associativismo e da coalizão social, é possível descobrirmos uma maneira mais inclusiva de
mobilização política, abrindo a possibilidade de produção de espaços mais justos. No
caso brasileiro, movimentos como o #ResisteIzidora, ainda que possuam uma pauta
específica, atuam sobre as geografias de privilégio existentes, reunindo elementos
variados na oposição à forma com que o Estado – no caso, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo de Minas Gerais – tem promovido políticas públicas e distribuído
recursos, reproduzindo injustiças geográficas.
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A reunião de movimentos sociais, ligados a temáticas distintas na constituição da cidade, na rede de apoiadores às ocupações é o tema deste artigo. O plano de
fundo é o contexto de resistência das Ocupações da Izidora, a partir do qual se pretende apresentar alguns elementos que colaboram para a compreensão da formação
dos vínculos estabelecidos, anunciando a potência proveniente dessa forma atual de
associação na cidade.
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Fonte: Fotografia disponibilizada e de autoria de Rafael Bittencourt.
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Figura 1
Manifestação em favor das Ocupações da Izidora na Praça Sete – Belo Horizonte

1 Antecedentes da mobilização social
em Belo Horizonte
No planejamento original da cidade de Belo Horizonte, no perímetro interno
à avenida do Contorno, não foi atribuída uma área para a ocupação dos trabalhadores. Desde então, estes se viram excluídos de participar da produção do espaço nos
mecanismos tradicionais oferecidos pelo Estado. Mais tarde, essa luta pela conquista
da cidadania – a princípio limitada à reivindicação de direitos políticos e sociais –
encontraria espaço nos sindicatos, com a participação da Igreja Católica e suas associações (LE VEN; NEVES, 1996).
Até a década de 1990, a mobilização social esteve focada nos movimentos que
perpassavam a lógica do trabalho e dos sindicatos. Os anos 1980 foram de desafios e
conflitos para os sindicatos, que fortaleceram suas instituições e passaram sua luta
para o campo da política institucional, enriquecendo a cultura urbana e social da
época com a forte participação da Central Única dos Trabalhadores e dos Comandos
Gerais dos Trabalhadores. Enquanto, no mundo operário e sindical, afloravam novas
aspirações aos trabalhadores, os moradores de assentamentos urbanos informais se
organizavam espontaneamente em novas práticas políticas.
Com o tempo, a liderança no espaço público belo-horizontino ganhou outra
cara com o surgimento dos “novos movimentos sociais”, em defesa dos direitos civis e políticos das mulheres, dos negros e das associações de moradores. No caso do
movimento comunitário, o repertório de práticas reivindicatórias contribuiu para sua
legitimação do ponto de vista político e social, consolidando, naquele momento, um
novo ator coletivo que expressava e articulava interesses sociais diversos, anterior-
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mente canalizados pelo clientelismo (SOMARRIBA, 1996). Foi neste contexto que,
nos anos 1990, a Prefeitura de Belo Horizonte foi assumida pela Frente BH Popular,
que elegeu como prefeito Patrus Ananias (PT), sendo govenada com uma concepção
socialmente mais justa de cidade.
De modo geral, a década de 1990, em Belo Horizonte, foi marcada por uma
série de conquistas constitucionais no que tange ao favorecimento da presença da
sociedade civil em esferas participativas institucionalizadas. Surgiu, assim, um novo
tipo de associativismo marcado pela posição privilegiada como manifestação de ação
coletiva, buscando novas interlocuções com o Estado. Contudo, esta relação viria a
se desequilibrar com o advento da globalização, que gerava a concentração da riqueza e do poder nas cidades globais. Em resposta a essa forma de organização e produção da sociedade no espaço, desenvolveu-se uma perspectiva empreendedora de
planejar a cidade, conhecida genericamente como planejamento estratégico, no qual
a competição entre as empresas se refletia em uma competição entre as cidades, produzindo um modelo clientelista de se fazer política pública.
A influência da vertente do planejamento estratégico em Belo Horizonte ficou
clara na adoção de algumas medidas nos últimos anos. Dentre os investimentos realizados, destacam-se aqueles destinados ao turismo de negócios, por exemplo, na renovação da Pampulha pelo então prefeito Fernando Pimentel (PT) (ÁLVARES; TEIXEIRA; LANSKY, 2009). Contudo, a eleição de Márcio Lacerda (PSB), um empresário, para
a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2008, foi sintomática nesse sentido e inaugurou
uma nova era de projetos de operação urbana – como a Operação Urbana do Isidoro
–, com adesão ao discurso do planejamento estratégico. Embora isso seja um reflexo
de um movimento que ocorre em todo o país, em Belo Horizonte significou um retrocesso com relação aos avanços ocorridos nos anos 1990, com a Frente BH Popular,
em termos de uma gestão mais democrática e participativa.

2 O ressurgimento da insurgência na cidade
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Todavia, a emergência do planejamento estratégico no Brasil não passou despercebida pela mobilização social nos grandes centros urbanos. Ainda nos anos 1990,
o caráter do engajamento social era uma herança do período de institucionalização
da mobilização social, com a organização dos Fóruns Nacionais de Luta e da Central
dos Movimentos Populares, que constituíram parcerias entre a sociedade civil organizada e o poder público. Este foi um dos princípios do estabelecimento de redes de
ação entre atores com pautas distintas para a cidade, o trabalho e a sociedade, inclusive, fundando uma relação entre os movimentos sociais urbanos e rurais, como
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, originário de Cascavel, no Paraná
(ARAÚJO; MELLO, 2012). Assim, desde então, as demandas dos movimentos sociais
extrapolaram o âmbito local e passaram a se articular com outras dimensões – quando começam a aparecer as ONG e a qualificação de militantes.
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No cenário internacional, surgiam movimentos antiglobalização, nos Estados
Unidos, contra o sistema capitalista e sua forma excludente e opressora de reprodução, os quais acabaram por inspirar uma série de movimentos sociais locais, ao se
apropriar das novas tecnologias de comunicação para a organização, como as redes
sociais da internet. Em Belo Horizonte, o Grito dos Excluídos, de 7 de setembro de
1995, dava princípio à genealogia dos “novíssimos” movimentos sociais que eclodiriam na capital mineira: uma mobilização com atores já ligados a outros movimentos
distintos que se reuniram para fazer oposição ao modelo neoliberal vigente e propor alternativas mais inclusivas, prezando pela soberania e independência nacional.
A partir dos anos 2000, a capital passou a viver uma sucessão de mobilizações sociais que sobrepujaram essa pauta e transbordaram para outras lutas urbanas,
como o movimento feminista da Marcha das Vadias, importado do Canadá, em 2011,
e o Praia da Estação, que teve início em janeiro de 2010, em uma revolta contra o
decreto do prefeito Márcio Lacerda (PSB), que havia proibido a realização de eventos
na Praça da Estação, na zona central. A estes movimentos somaram-se outros – como
Fora Lacerda, Tarifa Zero BH, Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, Fica Fícus,
Duelo de MC’s, Salve Santa Tereza, Lagoinha Viva, Carnaval de Rua, Assembleia Popular Horizontal, Espaço Comum Luiz Estrela, Salve a Mata do Planalto, Parque Jardim
América, para citar alguns – que vão se fazendo e desfazendo conforme as necessidades de expressão política e cultural da população.
Participam desses movimentos indivíduos dos mais variados grupos sociais,
caracterizando sua atuação reforçada pelo papel das redes sociais de comunicação
e convocando movimentos sociais distintos a se unirem em torno de uma só causa,
como na #ResisteIzidora. Conforme destacam Wânia Araújo e Ediméia Mello (2012),
essa nova tendência de manifestações traz questões do mundo privado para a esfera
pública, dotando-as de novos significados e evidenciando a opressão vivida por excluídos de seus direitos - ao espaço público, à vida política e cultural, ao convívio
com a natureza, à festa, à cidade, ao próprio corpo e, é claro, à moradia.
Outro ponto em comum entre as mobilizações ocorridas em Belo Horizonte é o fato
de ocuparem os espaços públicos da cidade não só no intuito de conferir visibilidade às ações, demandas e reivindicações, mas também como uma forma de anunciar
que, ocupando os espaços públicos, exerce-se o direito à cidade que deve ser pensada como lócus de sociabilidade nos espaços públicos, mas também como espaço do
exercício da política (ARAÚJO; MELLO, 2012, p. 176).

Assim como o #ResisteIzidora faz parte dessa “onda” de mobilizações sociais
em rede que se fortaleceu na cidade de Belo Horizonte nos últimos cinco anos, essa
“onda”, por sua vez, também se insere em um contexto mais amplo de engajamento
político e social nacional – tendo em vista as Manifestações de Junho de 2013 – e
até mesmo global – fazendo referência a outros movimentos, como Occupy Wall Street
(Estados Unidos), YoSoy132 (México), 15M ou Indignados (Espanha) e a Primavera
Árabe. Para Araújo e Mello (2012) – que curiosamente escrevem anteriormente a junho de 2013 –, a multiplicidade de atores e demandas presentes nesses protestos,
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ao invés de gerar um sentimento de desnorteamento com relação ao futuro, levou à
desfundamentalização de identidades e reivindicações. Sua complexidade diante do
que antes se manifestava mais claramente como um conflito de classes, à luz de uma
leitura marxista, se mostrou de difícil compreensão por parte daqueles tradicionalmente responsáveis por atender ao clamor das ruas, como os políticos.
Isso significa que o desejo de mudança, de um novo modelo de sociedade, não tem
como alvo apenas o aparato do Estado, não há apenas uma única forma de transformação social. Assim como também não é possível dizer de um projeto único de sociedade, mas de atores sociais diversos reivindicando projetos distintos. (...) Muitas
das reivindicações levadas às ruas expressam a necessidade, inclusive, de ressignificação de questões que extrapolam essas esferas [do setor industrial e da forma de
organização do sistema político da sociedade]. Isso não significa que os conflitos relativos ao confronto capital X trabalho não se fazem mais presentes, mas que até os
conflitos daí oriundos são experimentados sob novas formas e são expressos pelos
trabalhadores de maneiras também distintas (ARAÚJO; MELLO, 2012, p. 178-179).

Conforme a análise que Slavoj Zizek (2012) faz dos movimentos Occupy, é importante compreender que as reivindicações nas ruas são as respostas para as quais
os intelectuais devem propor questões. Implica dizer que, para a incompreensão dos
desejos, inquietudes e insatisfações que têm movido os corpos a ocuparem as ruas
nos últimos anos, “são as pessoas que têm as respostas, elas só não conhecem as
perguntas para as quais têm (ou melhor, são) a resposta” (p. 25).

3 ResisteIzidora
Dias após o início da ocupação da Região da Izidora, em julho de 2013, a Justiça determinou a reintegração de posse em favor do município de Belo Horizonte e
dos proprietários privados do terreno. Desde então, os moradores, amparados pelos
movimentos sociais, têm lutado pelo direito à moradia digna por meio de manifestações e em mesas de negociação. No entanto, em agosto de 2014, data para a qual
estava marcado o despejo das ocupações, o processo de resistência se intensificou,
constituindo a rede #ResisteIzidora, conforme analisa Frei Gilvander, religioso e ativista da Comissão Pastoral da Terra (CPT), um dos movimentos sociais que atuam em
defesa do direito à moradia.
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Eu já estou com 51 anos, sou frei há 30 anos, padre há 20 anos. Nos primeiros 20
anos que acompanhei a luta, era a presença da pastoral – pastoral de favelas, comunidades eclesiais de base, comissão pastoral da terra – apoiando a luta com alguns
poucos, bravíssimos, advogados. Era uma luta diferente. Agora, esta luta das ocupações urbanas em Belo Horizonte, que começou há cerca de sete anos, com a Ocupação Camilo Torres, é mais profissional do que amadora. Antes, quem se comovia
com a situação ia lá, daí tinha a atuação de uns freis e padres. Mas a luta agora é
profissional porque é muito bem organizada, colocando em uma atuação conjunta e
harmoniosa uma série de forças vivas da sociedade que fazem a diferença (Frei Gilvander, CPT, 2015).

Para Frei Gilvander, a magnitude da luta das Ocupações da Izidora se deveu,
em parte, à rede de apoio integrada que se formou ao longo da trajetória de conso-
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lidação das ocupações urbanas na RMBH. O investimento na comunicação foi essencial para envolver a comunidade externa, fruto de uma divisão do trabalho entre vários jornalistas e artistas que colaboraram para transmitir parte da realidade vivida
na luta.169 Em entrevista, as moradoras das Ocupações da Izidora, Charlene e Elielma,
confirmam essa passagem.
A divulgação dos blogues, com imagens das casas da família, isso tudo mostra a realidade para a sociedade, porque o que a mídia mostra é que aqui é um monte de
gente à toa, vagabundo, traficante e oportunista – que é o que quer nosso prefeito.
Nós mostramos o outro lado da comunidade: a união do trabalho coletivo, cada um
dividindo o pouco que tem, o respeito entre as pessoas, e a beleza da ocupação, que
quem vê e gosta, diz: “Tem que ir lá conhecer!”. Então, assim, as pessoas visitam,
gostam e nos ajudam (Charlene, Ocupação Rosa Leão, 2015).
Porque sempre tinha aquele negócio de que a classe alta nunca vai querer dar visibilidade para o povo pobre. Eles não vão querer vir aqui com medo de a gente matar
eles, de ser assaltado, devido à fala do prefeito de que “só tem marginal, só tem marginal, só tem marginal”. A gente nem imaginava que viria esse apoio. Graças a Deus
sua fala não teve validade nenhuma (Elielma, Ocupação Vitória, 2015).

Frei Gilvander destaca, também, a influência do movimento cultural que se estabeleceu em Belo Horizonte na divulgação, com uma sensibilidade à esquerda, que
tem sido demonstrada em diversas manifestações culturais pela cidade. Ainda que os
frequentadores de tais eventos possam pertencer a grupos específicos da sociedade
– na sua maioria, integrantes de outros movimentos sociais –, tais iniciativas contribuem para dar visibilidade à luta das Ocupações e conquistar a opinião pública na
medida em que são divulgadas em veículos tradicionais de comunicação.
Como fruto disso, fizemos uma ocupação cultural do Espaço Comum Luiz Estrela, liderada pelos artistas de esquerda, seja da área do teatro, da música, da poesia e do
carnaval. Daí, temos conseguido associar, em BH, os movimentos sociais junto com
os movimentos culturais e isso tem dado uma parceria muito legal: por exemplo, nos
últimos dois anos, conseguimos fazer nas Ocupações da Izidora o Carnaval nas ocupações: a juventude larga o centro de BH, o asfalto, e vai pular carnaval no meio do
povo; é alegria, a festa, a arte, a reverência e ao mesmo tempo, fortalecendo e legitimando aquelas lutas (Frei Gilvander, CPT, 2015).

A realização de uma série de eventos associados a outras lutas na cidade teve
um papel muito importante na divulgação de cada uma dessas pautas reivindicatórias, especialmente para fortalecer a resistência das Ocupações da Izidora. Além daqueles citados por Frei Gilvander, a ocupação da Virada Cultural – a Revirada Cultural
–, no dia 30 de agosto de 2014, também teve destaque. Trata-se de um festival musical que, segundo os colaboradores do evento, surgiu da iniciativa dos próprios músicos de explicitar a importância da resistência e abrir o horizonte em relação à forma
de gerir arte e cultura, independente do Estado. Em sua segunda edição, o evento
teve o propósito de defender as Ocupações da Izidora e foi importante para divulgar
a situação das famílias para parte da população belo-horizontina.
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169
Um documentário intitulado Isidoro: quando o discurso dissimula o cotidiano foi produzido sobre o conflito da Região
da Izidora e se encontra disponível no YouTube.

livro artigos.indd 259

20/07/16 13:36

Seção 4 • Izidora e as ocupações urbanas em Belo Horizonte: novos espaços de cidadania insurgente?

A realização do Dia das Crianças nas Ocupações também merece ser mencionada: foram reunidas diversas doações ao longo da semana em alguns pontos da cidade e apoiadores realizaram atividades culturais nas ocupações direcionadas ao público infantil ao longo do dia 12 de outubro de 2014. A chamada para doações no
Facebook contribuiu para a visibilidade do movimento, além do evento, que também
colaborou para a construção de afetos na rede de apoiadores, elemento essencial para
seu sucesso.
Para Frei Gilvander, a magnitude dessa rede foi uma surpresa para o movimento social, mas ele reconhece que foi também fruto de seu esforço de trabalho em várias áreas, como na comunicação, na perspectiva jurídica, na organização interna e
na mobilização externa. Talvez por essa razão, a rede #ResisteIzidora se tornou muito
maior do que a grande rede de apoio conquistada pela Ocupação Dandara, o que não
se explica somente pelo maior número de famílias da ocupação: “são fatores especiais que precisamos de tempo para entender”, diz o Frei. Essa mesma visão é compartilhada pelo militante das Brigadas Populares, Rafael B., outro movimento na luta
pela moradia digna e que apoia as Ocupações da Izidora.
A ação paulatina dos movimentos sociais no tempo ajudou a construir uma visibilidade da situação das ocupações urbanas para a opinião pública. Então, a coisa não
nasce do nada. Vários despejos estão acontecendo no Brasil, mas o Resiste Izidora aconteceu porque o terreno foi fertilizado e proporcionou o florescimento desse campo de solidariedade em torno da luta das ocupações urbanas e que permitiu
amalgamar várias forças políticas e sociais em Belo Horizonte. (...). No início, foi a
Esquerda Festiva que começou, depois sendo assumido pelas Brigadas Populares e
pela CPT, publicando os manifestos e os relatos do que está acontecendo. E assim, o
poder público foi sendo mobilizado. É interessante que, no ano de 2013, ocorreram
manifestações e mobilizações sociais, o que foi gestando a opinião pública e fomentando uma rede de solidariedade subterrânea, o que não poderia ser visto naquele
momento (Rafael B., Brigadas Populares, 2014).
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Rafael C., da Esquerda Festiva, outro movimento que contribuiu para a luta na
Região da Izidora, enfatiza que, além da coalizão de movimentos sociais, a intensificação do diálogo entre as ocupações urbanas de Belo Horizonte e RMBH foi algo inédito, ausente nos casos das Ocupações Dandara e Eliana Silva. Isso também colaborou para o fortalecimento da luta, que antes era mais individual e solitária. Isso pode
ser visualizado nas páginas do Facebook de diferentes ocupações urbanas da cidade,
do estado – e mesmo do país –, nas quais as ameaças de despejo e necessidade de
apoio são divulgadas. Rafael C. cita o caso de uma vila de pescadores no Pará, que
seria desapropriada e trocou fotos com cartazes de apoio das Ocupações da Izidora.
A partir desse exemplo, o militante reconhece o papel do MLB e das Brigadas Populares na divulgação, que ganhou, inclusive, espaço internacional.
Para Rafael B., assim como para Frei Gilvander, o movimento social possui
muita importância na construção dessa rede, o que se expandiu para outras mobilizações na cidade que defendiam pautas diversas para além do direito à moradia.
Para o militante, as Manifestações de Junho de 2013 tiveram certo protagonismo
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nesse sentido, pois contribuíram para estabelecer um “dever moral” na opinião pública entre uma parcela da população que apoia os movimentos de resistência como
o #ResisteIzidora.
A partir do momento que um grande público, dotado de um capital social – o Espaço
Luiz Estrela, o Tarifa Zero, a comunidade universitária –, protagoniza essa luta e se
engaja pela causa, ele consegue transferir essa legitimidade e o dever moral para um
raio mais amplo de pessoas, como uma rede, na qual um nódulo vai ativando outros.
(...) Os moradores sempre estiveram engajados, mas é outro tipo de engajamento,
embasado em suas necessidades básicas. Mas, é claro, que ocorre o reconhecimento
desse apoio externo (Rafael B., Brigadas Populares, 2014).

Leonardo, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que também compõe a rede de resistência das Ocupações da Izidora, destaca que essa associação, entre outros movimentos sociais, universitários e apoiadores em geral da
sociedade, não minou a centralidade dos movimentos ligados à questão da moradia,
os quais possuem um conhecimento acumulado de outras experiências. O militante
considera uma vantagem do caso da rede #ResisteIzidora que cada ator tenha reconhecida sua função na resistência, ainda que não houvesse um consenso absoluto.
O #ResisteIzidora foi um movimento que aglutinou a sociedade que apoiava e ficou
acima dos movimentos sociais iniciais. Ao fazer isso, trouxe gente que pensa de jeitos variados, então não tinha um consenso absoluto. Mas foi interessante, porque
a maioria das pessoas que vieram apoiar, vieram de forma sincera. Então não ficava
afirmando o que nós tínhamos que fazer, mas deixava que nós disséssemos o que
era central e fundamental pra se fazer. Isso foi interessante porque deu autonomia
para os movimentos, que, sem arrogância, é quem tem competência para falar, porque é quem está lá vivendo a contradição. Quem chegou de fora entendeu isso e foi
apoiar e, claro, trouxe contribuição e opiniões que foram fundamentais. Tudo era
convergente? Não, mas aquilo que tinha discordância era debatido. E deu certo (Leonardo, MLB, 2015).

4 O papel das redes na luta pela justiça urbana
Olhar para as relações que se dão na sociedade como uma dinâmica de formação de grupos propicia uma nova percepção do conflito de interesses que se dá na
luta pela produção do espaço. Desse modo, as redes se apresentam como importante ferramenta de análise do fenômeno urbano e da mobilização social. As áreas da
ciência que buscaram compreender a relação entre sociedade e espaço identificaram
na constituição de redes um grande potencial como ponto de partida para o entendimento da mobilização social.
Eduardo Marques (2010) apresenta uma perspectiva da teoria das redes que
explora os vínculos estabelecidos entre os indivíduos no espaço. Segundo o autor,
estes vínculos se estabelecem de duas maneiras: criando-se laços ao partilhar atributos em comum (bonding) e construindo pontes entre grupos que apresentam características distintas (bridging). No caso das Ocupações da Izidora, por exemplo, a
dinâmica de união dos moradores para lidar com o problema do déficit habitacional,
promovendo a ocupação espontânea da região – inclusive o processo de soerguimen-

livro artigos.indd 261

261

20/07/16 13:36

Seção 4 • Izidora e as ocupações urbanas em Belo Horizonte: novos espaços de cidadania insurgente?

to das casas de alvenaria, realizado de forma compartilhada –, reflete a existência de
uma rede do tipo bonding. Atores com atributos semelhantes compartilhavam o mesmo problema referente às filas intermináveis nos programas habitacionais e à falta de
condições de pagar aluguéis exorbitantes. Por outro lado, a rede de apoiadores, que
cresceu de maneira exponencial nos últimos meses de 2014, com a euforia provocada
pela iminência do despejo, caracteriza a criação de uma rede do tipo bridging, que
permitiu a associação entre indivíduos com atributos sociais distintos.
Para além dos moradores das ocupações e os movimentos sociais, uma rede
mais ampla foi se consolidando em torno da causa, abarcando questões que extrapolavam o direito à moradia, como, por exemplo, dos direitos humanos, especialmente
das crianças e adolescentes das ocupações, que sofreriam o despejo sem a devida assistência social. Manuel Castells (2013) acrescenta ao debate o papel das tecnologias
de informação, em especial as redes sociais, como o Facebook, que assumem certo
protagonismo nos dias atuais.
Os movimentos sociais em rede, como todos os movimentos sociais da história, trazem
a marca de sua sociedade. São amplamente constituídos de indivíduos que convivem
confortavelmente com as tecnologias digitais no mundo híbrido da realidade virtual.
(...) a passagem fundamental da esperança à implementação da mudança depende da
permeabilidade das instituições políticas às demandas do movimento e da disposição
deste se envolver num processo de negociação (p. 170-171).

Castells destaca a potência que existe no fenômeno da internet ao associar
redes distintas de movimentos sociais, simultaneamente globais e locais, em um
processo espontâneo de ocupação do espaço. Para o autor, seu maior potencial é a
promoção da esperança por deliberação nesse espaço ocupado, a partir da eventual
criação de laços de cooperação e solidariedade. Enquanto os moradores estabeleciam
laços no cotidiano vivido nas ocupações, a partir da plataforma do Facebook, principalmente, foi possível a apoiadores de outro convívio social acompanhar a luta e
contribuir de alguma maneira. Com relação à associação entre tecnologias e mobilização social, Araújo e Mello (2012) acrescentam:
As várias formas de comunicar e conferir visibilidade a um conjunto de demandas,
para além da tradicional ida às ruas, é hoje um tanto quanto ampla face às novas
tecnologias de comunicação e assim torna possível disseminar e tornar claro quais
as reivindicações estão em pauta, o que, por sua vez, também contribui para que
novas leituras da sociedade possam ser feitas e que possamos continuar nossa busca
de decifrá-la (p. 180).
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A divulgação da realidade vivida pela população das ocupações não teria tomado tais proporções se não fossem as redes sociais na internet, obtendo um raio
de alcance, inclusive, internacional. Foram publicados artigos em sites internacionais
(Revolution News, Autres Brésiles, Squat!net, Global Project, El Huffington Post e Alter
Mondes), enquanto fotos nas quais estrangeiros erguiam placas com a #ResisteIzidora
eram compartilhadas na web. A visita à Ocupação Rosa Leão do professor Ash Amin,
da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 24 de agosto de 2013, também contribuiu para essa divulgação no âmbito internacional (AMIN, 2014). O professor, que
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estuda a realidade vivida em cidades da Índia e do continente africano, afirmou, em
visita à ocupação:
Esse tipo de empreendedorismo e autossuficiência deve ser facilitado, não ameaçado
de despejo, pois não há muitos lugares no mundo moderno onde tanto é alcançado
com tão pouco por pessoas com quase nada. Por que massacrar uma alternativa de
baixo custo para a construção de casas e comunidades para os pobres? Por que não
apoiar desde o início para que se tenha certeza de que o resultado será algo que a
cidade terá o orgulho de mostrar para o mundo como um bom exemplo do que o desenvolvimento liderado pelas pessoas pode produzir? (Página da Assembleia Popular
Horizontal do Facebook).

O formato que as redes sociais assumem permite uma rapidez da troca de informação, caracterizada por uma conexão multimodal, que possui um alcance impensável no mundo de quinze anos atrás, por exemplo. Assim, movimentos sociais de outras cidades brasileiras, como o Parque Augusta, em São Paulo, e o movimento Ocupe
Estelita, em Recife, também apoiaram a causa, expandindo fronteiras ao construir
uma rede de apoiadores que incluiu diversos setores da camada social.
No entanto, é importante destacar que a magnitude tomada pelo movimento
não se restringiu ao uso das ferramentas disponíveis pelo avanço tecnológico. Conforme colocado por Rodrigo Firmino e Fábio Duarte (2008), a apropriação de tais
ferramentas apenas reflete um processo que se inicia no próprio corpo social, a partir das redes sociais descritas por Marques (2010). O fortalecimento dessa rede de
apoiadores é, portanto, também reflexo do fortalecimento dos movimentos sociais
na cidade, os quais acompanharam o processo de repressão imprimido pelo Estado,
em especial pela PBH, representada pelo atual prefeito Márcio Lacerda (PSB). Além
disso, seguem um movimento internacional mais amplo antiglobalização articulado
em torno da busca pelo desenvolvimento humano a partir de critérios de igualdade e
justiça social, conforme evidenciado por Araújo e Mello (2012):
Outro ponto em comum entre as mobilizações ocorridas em Belo Horizonte é o fato
de ocuparem os espaços públicos da cidade não só no intuito de conferir visibilidade às ações, demandas e reivindicações, mas também como uma forma de anunciar
que, ocupando os espaços públicos, exerce-se o direito à cidade que deve ser pensada como lócus de sociabilidade nos espaços públicos, mas também como espaço do
exercício da política (p. 176).

5 Considerações finais
A euforia coletiva que se instaurou em determinados grupos sociais da população belo-horizontina – em um momento de resistência nacional – foi canalizada no
fortalecimento de movimentos sociais que já existiam há alguns anos na cidade, mas
que não exibiam nenhum protagonismo. Quando a Prefeitura de Belo Horizonte, sob
o mandato de Márcio Lacerda (PSB), prosseguiu com seus planos de atuação no espaço urbano, orientada por um viés neoliberal, exclusivo e sanitarista, a resistência a
esse processo aglutinou forças que antes atuavam dispersas, em campos diferentes.
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Isso explica parte do sucesso do #ResisteIzidora, nas tentativas de impedir o despejo
de milhares de famílias não contempladas pela atual política habitacional nacional.
Ainda que abertos à população, a participação nos movimentos sociais, em
sua maioria, é ainda muito restrita a determinados grupos sociais, como mencionado
anteriormente: jovens, estudantes, universitários, artistas e outros militantes pertencentes à classe média, branca e privilegiada. Contudo, a potência que a coalizão
desses movimentos apresenta para a transformação é inegável, e o fato de muitas
ocupações urbanas estarem resistindo até o momento ao despejo é um grande exemplo disso. Isso remete ao relato abaixo de Leonardo, do MLB, que diz que as ocupações têm assumido o papel de carro-chefe na luta pela reforma urbana, por se tratar
de uma pauta que mobiliza o povo e chama a atenção para outros elementos, como
a mobilidade e o acesso à educação de qualidade. Assim, uma luta está encadeando
outra, todas em direção ao que seria mais justo para a cidade – ainda que seja preciso pensar em novas formulações do que seria essa cidade.
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Na história recente de Belo Horizonte, a resistência sempre esteve presente,
empreendida por atores distintos que ocupam espaços e papéis também distintos
na sociedade, e resistem a forças de poder, na maioria das vezes, empreendidas pelo
Estado. Desse modo, enquanto a rede #ResisteIzidora ganha importância no cenário
local contemporâneo de luta por uma cidade mais justa, em um momento posterior,
novas forças serão agregadas e atuarão em conjunto em lutas em torno de outras disputas – dentro do contexto habitacional ou em outro. Por essa razão, o caso das Ocupações da Izidora serve apenas para ilustração das potências que surgem e insurgem
na cidade, mas que estão em um processo contínuo de renovação. Por trás dessa trajetória de encontros e afetos, situase a esperança de que, a partir das
insurgências, um imaginário está se
constituindo, no qual novas formas
de ver o mundo são possíveis, bem
como novos meios de transformá-lo.
Figura 2
Fachada de uma casa na Ocupação Vitória
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Fonte: Fotografia disponibilizada e de autoria de Felipe Magalhães.

Tem um grande inspirador nosso, que é o Marx, que diz que antes de fazer política,
religião, qualquer coisa, você tem que ter onde morar e se alimentar todos os dias.
Nós não estamos inventando a roda, estamos nos baseando nisso. A pessoa tem que
ter o básico para poder pensar e agir. Nós estamos lutando pelo básico para as outras
coisas acontecerem. E entendendo que, quanto mais esse básico acontecer, mais gente vai se mobilizar para poder fazer as outras coisas. E a partir da conscientização,
da atuação e organização do movimento, a coisa vai mudando. Precisamos de gente
que pense, estude e formule sobre isso e difunda isso na sociedade. Só o MLB não
vai fazer nada, por isso atua em conjunto com esses outros movimentos, e nós três
também não seremos suficiente, precisamos congregar forças, organizações e grupos para que se tenha outra consciência política no Brasil (Leonardo, MLB, 2015).
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Izidora:
por uma cidade ecológica, produtiva e inclusiva
Tatiana P. F. Fonseca 170
Vivian F. Tofanelli 171
Bruno D. P. da Luz 172

A Ocupação Vitória surgiu em 2013 constituindo a comunidade Izidora. Inicialmente de forma espontânea, as famílias que ocupavam a região passaram a se organizar amparadas pelos movimentos de moradia da cidade em uma área que representa hoje um dos maiores conflitos fundiários urbanos do Brasil. A partir de agosto de 2014 diferentes movimentos
sociais deram início a um trabalho junto aos moradores/as dessa Ocupação buscando fortalecer
iniciativas de produção agroecológica. Realizamos um ciclo de oficinas nos quintais produtivos e
cerimônia de conclusão com certificados. Além da formação em práticas agroecológicas, resgatamos saberes relativos às plantas medicinais e terapias tradicionais. A metodologia horizontal estimulou a autoestima dos/as participantes com a valorização de seus saberes, sobretudo
no momento de entrega dos diplomas, o primeiro para muitos/as.
RESUMO:

Palavras-chave: agricultura urbana; ocupações urbanas; agroecologia; horizontal.
170
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Em agosto de 2014, a partir de uma parceria realizada entre os movimentos
sociais Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) e Brigadas Populares, ambos integrantes da rede de apoio das ocupações urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fomentada, principalmente desde junho de 2013, deu-se início a um trabalho junto aos moradores/as da Ocupação Vitória, localizada na região
da Izidora. As atividades visavam fortalecer iniciativas de produção agroecológica
existentes no território e fomentar ações de conservação ambiental e geração de renda no processo de ocupação do espaço. Além disso, pretendia-se também fortalecer
a rede de agroecologia urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte através da
inserção de novos atores por meio de uma metodologia horizontal que primasse pela
participação ativa de todos os agentes envolvidos. Esse processo deu origem a novas
formas de relação e organização comunitárias baseadas na pluralidade, horizontalidade e na potência da cocriação.

1 Caracterização e contextualização
A Ocupação Vitória surge, oficialmente, em junho de 2013 junto às Ocupações
Rosa Leão e Esperança, embora relatos de alguns/mas moradores/as revelem serem
residentes no espaço há, pelo menos, três décadas. Inicialmente de caráter espontâneo, as famílias que ocupavam a região passaram a se organizar em comunidades.
As mais de 5.500 famílias que usualmente encontram-se em um cenário de extrema
vulnerabilidade social – além de terem diversos serviços públicos negados, são-lhes
violados os direitos à saúde, educação e assistência social –, não fosse o bastante,
encontram-se ameaçadas de despejo. Através de sua organização e do amparo dos
movimentos sociais, como o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB),
do Brigadas Populares, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da ampla rede de apoio,
aquelas famílias conseguem firmemente resistir e buscar uma negociação que vise ao
respeito do direito humano fundamental à moradia, travando o que é, hoje, o maior
conflito fundiário urbano do Brasil.
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Situadas no chamado vetor norte de Belo Horizonte, na divisa com o município de Santa Luzia, os aproximadamente 9,5 milhões de metros quadrados da Mata
do Isidoro constituem o último cinturão verde da cidade, repleto de nascentes e de
mata nativa preservada. Circundada por bairros populares, como Zilah Spósito, Ribeiro de Abreu e Tupi, a região foi marcada ao longo das décadas por ocupações irregulares. A região da Izidora é alvo de emblemática disputa, envolvendo, por um lado,
Estado e mercado imobiliário, por meio de projeto urbanístico relacionado à Operação Urbana do Isidoro, e, por outro lado, outras formas de produção do espaço, realizadas pelas ocupações urbanas Rosa Leão, Esperança e Vitória. O projeto urbanístico proposto envolve a implantação de sistema viário de grande porte, do programa
habitacional Minha Casa, Minha Vida/FAR, com aproximadamente 11 mil unidades, e
o loteamento do território para absorver forte adensamento populacional e diversas
atividades econômicas.
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A região encontra-se em uma frente de expansão da malha urbana metropolitana, o que implica que apresenta características rurais e urbanas. Desta maneira,
áreas pastoris ou de vegetação nativa, com cursos d’água, nascentes e atividades típicas do ambiente rural, como criações de animais e plantios, convivem com hábitos
e problemas comuns às periferias urbanas. É sabido que as questões socioterritoriais
da Izidora dialogam com processos mais amplos de produção das cidades periféricas,
no Brasil e no mundo. Vive-se a intensificação de um modelo de vida urbana pautado por planejamentos uniformes, pela institucionalização de um mercado imobiliário
excludente e pela ausência de políticas sociais efetivas. Nesse contexto, desigualdades socioterritoriais são acentuadas e populações vulneráveis são excluídas da cidade, comumente desabrigadas ou tendo que arcar com os pesados custos de aluguel.
Faz-se imprescindível o processo de educação ambiental e o acompanhamento
das práticas rurais, de preservação das matas e recursos hídricos a fim de resguardar
o equilíbrio do meio ambiente nessas áreas. Dessa forma, pode-se estimular pessoas que, muitas vezes, possuem uma profunda conexão com a terra e com o plantio a
criar um terreno propício para o compartilhamento e o afloramento de saberes que
eles/as já detinham.

2 Metodologia e atividades executadas
Todas as etapas do projeto foram desenvolvidas por meio de trabalho voluntário, utilizando-se recursos próprios, sem qualquer suporte financeiro externo. O processo foi integralmente, desde a idealização, planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação, construído horizontalmente entre os/as moradores/as da ocupação e os diferentes agentes da rede de apoio e movimentos sociais que integraram as
ações. Isso possibilitou uma profunda e verdadeira troca entre as oficineiras, apoiadores/as e moradores/as, numa perspectiva emancipatória e fomentadora do desenvolvimento de capital social. Nesse sentido, a opção pela agroecologia e pelo emprego de tecnologias sociais norteou o desenvolvimento das atividades.
A metodologia adotada assemelha-se àquela proposta pela “pesquisa-ação”:
um método de pesquisa alternativo que pressupõe uma efetiva interação entre os
pesquisadores e os indivíduos dos grupos sociais pesquisados em busca de soluções
realistas para a resolução do problema proposto. Possui uma natureza argumentativa, o que quer dizer que ao mesmo tempo ela se choca com a concepção tradicional
de pesquisa adotada pela linha positivista, uma vez que na pesquisa-ação as interpretações da realidade observada e as ações transformadoras são objetos de discussão. A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social empírica emancipatória em que
há estreita relação de cooperativismo entre os pesquisadores e os representantes da
situação observada. Trata-se de uma pesquisa de cunho participativo voltada tanto
para grupos de classes populares e/ou dominadas quanto para outras áreas, como as
de organização técnico-organizativa (THIOLLENT, 1988, p. 15-30).
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Desta maneira, para além do desenvolvimento de práticas produtivas agroecológicas entre pequenos produtores, ou de preservação ambiental, a formação de no-
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vas redes comunitárias e o desenvolvimento de uma nova cultura baseada no apoio
mútuo junto a essa comunidade marginalizada constituem o principal potencial das
atividades realizadas.

2.1 Mapeamento dos quintais produtivos
O trabalho teve início com o mapeamento de moradoras/es que já desenvolviam algum tipo de cultivo em seus quintais, tendo sido realizadas visitas às casas
que apresentavam hortas, árvores frutíferas, roçados ou criações animais. Devido à
grande extensão do território da Ocupação Vitória e à escassez de recursos, não foi
viável a abrangência de todos/as os/as produtores/as existentes, tendo sido sistematizadas 16 experiências através de questionário aplicado pelos/as apoiadores/as
participantes das atividades. Ainda assim, foi possível acessar uma diversidade de realidades e indivíduos que desenvolviam algum tipo de atividade agrícola.
Através dos questionários, traçou-se o perfil dos/as agricultores/as. De um
universo de 16 entrevistados/as, observa-se a predominância de homens (14), faixa
etária entre 40 e 50 anos (sete), com escolaridade baixa (10 apresentam Ensino Fundamental incompleto e três são analfabetos, não tendo frequentado a escola). Todos
apresentam renda inferior a 1.600,00 reais e se mudaram para a ocupação para sair
do aluguel (11) ou por morar de favor (três). Houve ainda dois casos em que o crescimento da família fez com que a moradia original se tornasse pequena para o total
de moradores, o que levou os próprios chefes de família a sair de casa, deixando o
imóvel para os/as filhos/as e netos/as. Metade dos entrevistados/as (oito) são filhos/as de agricultores/as.
Na etapa de mapeamento foi possível encontrar uma variedade riquíssima
de alimentos: amendoim vermelho e roxo, uva branca, feijão-andu, banana-prata,
jiló, berinjela, quiabo, alface, mostarda, coentro, feijão-de-corda, diversas pimentas,
cebolinha, funcho, chuchu, abóbora, jaca, erva-cidreira, hortelã, hortelã-pimenta,
inhame, taioba, laranjinha kinkan, maracujá, palma, alho, cebola, jiquiri, batata-doce, pau-brasil, mandioca, abóbora-moranga, juá, mamão, tomate, quiabo-chifre-deveado, milho, caju, limão, banana-dedo-de-moça, banana-ouro, banana-sucarema,
banana-da-terra, coco-anão, melancia, laranja-campista, laranja-Bahia, almeirão,
cana, lágrima-de-nossa-senhora, taboa, jaborandi, cana-de-macaco, mertiolate, capim-meloso, carqueja, cenoura, beterraba... Além da criação de animais como galinhas, codornas e tilápias. Um dos agricultores identificados relatou que chegou a colher sacas de arroz e feijão que consumiu ao longo de meses. Tem-se conhecimento
de criadores de abelhas nativas próximos à região de mata. Percebe-se, portanto, a
potencialidade das dimensões ecológica e produtiva da comunidade.
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2.2 I Encontro dos Agricultores/as da Ocupação Vitória
Após a etapa de mapeamento, foi realizado o I Encontro dos/as Agricultores/
as da Ocupação Vitória no dia 24 de agosto de 2014, quando esteve presente um nú-
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mero expressivo de participantes, dentre moradores/as e apoiadores/as das ocupações Vitória e Esperança. O encontro teve início com um café da manhã coletivo, seguido pela apresentação dos/as participantes, dizendo seus nomes e lugares de origem, predominando o interior de Minas entre as respostas. Também responderam à
pergunta “o que significa sua horta/terra pra você?”, revelando conhecimentos sobre
plantas medicinais e o sonho de se criar um espaço de saúde natural na comunidade;
a perspectiva de criação de uma horta comunitária e uma casa de sementes; a gestão
dos resíduos orgânicos. Uma moradora relatou como se curou da depressão ao ir morar na ocupação. Outra afirmou: “Não gosto de apartamento, me sinto passarinho na
gaiola. Aqui eu volto à minha infância”.
Deste encontro resultaram diretrizes para o planejamento de ações em parceria com os/as moradores/as, sendo a primeira delas a construção de uma horta comunitária. Esta ação se desenvolveu ao longo do segundo semestre de 2014.
O acesso à água foi o primeiro entrave apresentado ao coletivo. Decidiu-se
então por cavar um poço para a captação da água através de mutirões dos quais participaram moradores/as e apoiadores/as. À época, o abastecimento de água nas ocupações da Izidora era frequentemente interrompido, tendo se normalizado posteriormente, não sendo mais o poço necessário.
A partir desta ação, deu-se início aos mutirões para construção da horta com
a delimitação dos canteiros, realização de rodas de conversas sobre manejo adequado dos solos e plantios agroecológicos. Houve a participação de crianças, jovens e
adultos, alguns capinando e semeando, outros preparando o lanche para o momento
de confraternização. A promoção da integração entre diferentes faixas etárias é um
aspecto que merece destaque dentre as potencialidades da interação com a terra e
com o meio ambiente.
Após a implementação da horta comunitária, foi constatada a baixa adesão
dos/as moradores/as no processo de cuidado diário e manutenção dos cultivos, havendo uma mobilização mais expressiva apenas nos dias de mutirões. Através de conversas com integrantes da comunidade foi possível perceber que a distância, as atividades cotidianas e a ausência de uma entrada independente de acesso à horta (é
necessário passar pelo quintal da casa de um dos agricultores para acessá-la) dificultaram uma maior apropriação deste espaço pelos/as moradores/as. Por outro lado,
parece haver um consenso também de que este acesso deve ser restrito para impedir
possíveis furtos de cultivos.
Mesmo com as dificuldades encontradas, a horta auxiliou na promoção da visibilidade política da ocupação, tendo se tornado ponto de parada obrigatória para
os/as visitantes do território. É inegável a boa impressão provocada junto à opinião
pública quando se agrega o valor produtivo ao uso do solo. Além disso, expande-se
o argumento da luta por moradia para a luta pela terra e as diversas possibilidades
de uso que ela agrega (produção, lazer, educação, saúde etc.). Sendo assim, constata-se o fortalecimento da luta política através do fortalecimento das práticas agrícolas no território.
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2.3 Ciclo de oficinas
Com o desenvolvimento das atividades e graças a uma parceria entre integrantes da AMAU e das Brigadas Populares, foi realizado um ciclo de oficinas agroecológicas nos quintais produtivos da Ocupação Vitória, no período de abril a julho de
2015. As oficinas foram ministradas pela agrônoma Luana Dayrell e pela agricultora
urbana Júlia Amaral, ambas integrantes da AMAU. Ao todo, passaram pelos encontros
33 pessoas, sendo 12 participantes regulares contemplados com certificados. Destes,
sete são moradores/as da Ocupação Vitória.
As temáticas foram pensadas coletivamente a partir da percepção das demandas dos quintais produtivos dos/as moradores/as participantes, nos quais os encontros eram realizados. As temáticas trabalhadas foram: a gestão comunitária de resíduos orgânicos com ênfase na compostagem; o manejo agroecológico de solos e conservação ambiental; a adubação do solo sem o uso de fertilizantes químicos; a propagação de plantas e agrobiodiversidade; o controle ecológico de doenças e pragas
(Quadro 1). Todo(a)s o(a)s participantes receberam uma apostila sobre hortas agroecológicas e agricultura urbana abordando os diversas temas discutidos nos encontros.
A entrega dos certificados foi realizada durante a festa de aniversário de dois anos da
ocupação, em 11 de julho de 2015.
O objetivo geral era promover o desenvolvimento comunitário socioambiental
em conjunto com o fortalecimento da rede de agricultura urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pretendia-se conscientizar e organizar as pessoas com
relação à necessidade de preservação dos recursos hídricos e ambientais através de
técnicas de saneamento e gestão de resíduos, tendo a agroecologia como principal
ferramenta, além de promover segurança alimentar e geração de renda por meio da
produção sustentável e inclusiva.
Quanto aos objetivos específicos, tinha-se:

272
Figura 1
Mutirão da horta comunitária
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• Intercâmbios e trocas de saberes: promover
espaços de trocas de saberes entre agricultores/as urbanos e periurbanos; possibilitar
o intercâmbio de experiências em diferentes
sistemas produtivos; agregar novos/as agricultores/as à rede da AMAU; divulgar e multiplicar os conhecimentos adquiridos com a experiência no âmbito das ocupações da Izidora
e da AMAU.

Fonte: Acervo do projeto.

• Formação e capacitação: realizar oficinas de
educação ambiental com enfoque na gestão
de resíduos, recursos hídricos, ambientais e
capacitação em técnicas agroecológicas.
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Quadro 1

Primeiro Ciclo de Oficinas de Hortas na Ocupação Vitória
Agroecologia e Agricultura Urbanas
Data

Tema

Assunto

12/04/2015
e
26/04/2015

GESTÃO COMUNITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

- O solo como
organismo vivo

17/05/2015

MANEJO
AGROECOLÓGICO
DOS SOLOS

- Manejo e conservação de solos

Prática
- Compostagem (no
chão)

- Processo de compostagem
- Importância da matéria
orgânica

- Construção de
canteiro alto

- Cobertura morta
- Processos de formação do solo
- Ciclagem de MO e nutrientes
- Fertilidade
- Intemperismo (relação com o
ciclo da água)
31/05/2015

ADUBAÇÃO DO
SOLO

- Vivificação do solo
- Adubação verde e biofertilizante
- Uso de microorganismos eficientes (EM) na agricultura

14/06/2015

PROPAGAÇÃO DE
PLANTAS

- Uso do calendário biodinâmico
- Métodos de propagação de
hortaliças
- Plantas companheiras e
antagônicas

- Preparo de
biofertilizante
- Preparo da isca
para produção do
EM
- Preparo de sementeiras em bandejas
e canteiros
- Preparo do EM
- Plantios

- Rotação de culturas (adubação
verde)

Fonte: Acervo do projeto.

05/07/2015

CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DE
PLANTAS

- Manejo agroecológico de pragas
e doenças

- Preparo de caldas
e nosodios

- Identificação de pragas e de
inimigos naturais

O ciclo de oficinas agroecológicas representou um momento rico de trocas diversas. Realizadas de maneira participativa, na qual o conhecimento era construído
de maneira horizontal, para além da capacitação nas técnicas propostas, o fortalecimento dos laços de sociabilidade e a elevação da autoestima, reflexos da dimensão
inclusiva da agricultura urbana, talvez sejam os produtos de maior destaque.
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3 Desenvolvimento comunitário e emancipação
dos sujeitos através de processos produtivos:
a criação de novos valores de uso urbano
para a terra ocupada
O processo de urbanização, como descreve Azallim (2015), caracteriza-se pela
distribuição socioespacial das cidades de forma segregativa, o que acarreta a exclusão de grande parte de seus/as moradores/as do acesso ao solo e à moradia. Assim
configura uma disputa do território urbano entre aqueles que concebem a cidade a
partir do seu valor de troca e os que a concebem por meio dos seus valores de uso:
Fazendo um raciocínio muito esquemático, de um lado estão os usuários da cidade,
os trabalhadores, aqueles que querem da cidade condições para tocar a vida: moradia, transporte, lazer, vida comunitária, etc. Esses veem a cidade como valor de uso.
Do outro lado estão aqueles para quem a cidade é fonte de lucro, mercadoria, objeto de extração de ganhos. Esses encaram a cidade como valor de troca (MARICATO,
1997, p. 44).

Nesse contexto surgem as Ocupações Urbanas, autoproduzidas por aqueles
que tem seu direito à moradia e à cidade negado. A tomada de um pedaço da cidade
movida pela necessidade concreta configura-se como um grande aprendizado. Durante o conflito fundiário, através da luta, há uma potência de emancipação das pessoas
envolvidas a partir da formação de consciência crítica e apropriação dos seus direitos, bem como na mobilização e participação social na busca por vias coletivas, ao
invés de individuais, para resolução dos problemas sociais. Neste momento, o fortalecimento da resistência deve-se à unidade de luta centrada no conflito, o que proporciona a organização comunitária necessária para a conquista de moradia digna.
A experiência aqui relatada, imersa no maior conflito fundiário urbano do Brasil, representa a união da luta pela moradia com a agricultura urbana, somando à dimensão do conflito a perspectiva produtiva na busca por novos valores de uso para a
terra ocupada, bem como a ampliação do argumento de luta pela moradia para a luta
pela terra e transformação da cidade.
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Defende-se aqui a discussão da moradia para além simplesmente do teto proporcionado. As Ocupações Urbanas apresentam-se como territórios onde moradores/
as, movimentos e rede de apoio experienciam o real exercício do direito à cidade,
buscando construir novas formas de convivência, com valores de coletividade, cooperação, solidariedade e democracia. A partir do resgate do valor de uso do solo urbano

20/07/16 13:36

Fonte: Acervo do projeto.

Ao receber o grupo em suas casas, os moradores se orgulhavam ao mostrar seu
trabalho, falar do quintal e das plantas e proporcionar o alimento do momento de
confraternização. Por outro lado, ao adentrar o espaço do outro, deparavam-se com
dificuldades semelhantes às suas, tanto no âmbito construtivo quanto no produtivo,
e soluções diversas e criativas. Esses momentos se refletiram diretamente no fortalecimento dos vínculos de cumplicidade entre os participantes.

Fonte: Acervo do projeto.
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Figura 2
Entrega dos certificados durante o aniversário de dois anos da Ocupação Vitória

e do sentido social, não só da propriedade, mas da terra, a agricultura urbana nesses
espaços é capaz de trabalhar a cidade em suas dimensões ecológica, produtiva e inclusiva de indivíduos invisibilizados, sendo uma alternativa real para o fomento da
qualidade e sustentabilidade de vida nos grandes centros urbanos.
O cultivo de alimentos dentro das cidades sustenta a dimensão de cidade ecológica na medida em que reduz o consumo de combustíveis fósseis no transporte de
alimentos, promove a manutenção de áreas permeabilizadas e a melhoria do clima local e da biodiversidade urbana. Já em sua dimensão de cidade produtiva, apresentase como uma alternativa plausível para o cultivo de alimentos para atender à população marginalizada e desnutrida em contextos de crises diversas. Também é capaz de
promover segurança alimentar e combate à pobreza urbana, além de ser uma atividade potencialmente geradora de renda através da comercialização dos produtos cultivados e processados. Com relação a este último aspecto, em geral a comercialização
se dá através de circuitos-curtos, forma de comercialização na qual há, no máximo,
um intermediário entre o produtor e o consumidor, garantindo assim preços mais justos dentro da ótica da economia solidária. Por fim, a agricultura urbana torna-se elemento de inclusão social na medida em que as iniciativas dos indivíduos e os saberes
locais passam a ser valorizados e considerados elementos formadores de identidade
cultural, mostrando que são diversos os desejos e as possibilidades de existência na
cidade (COUTINHO; COSTA, 2011).
Observa-se, como um dos resultados dessa experiência, o empoderamento dos
sujeitos participantes da oficina, uma vez que estes vêm demonstrando um maior
envolvimento na vida política da comunidade, atuando como multiplicadores/as dos
saberes compartilhados nos encontros, bem como assumindo responsabilidades jun-
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to às coordenações. Acredita-se que tal fato se deve a alguns elementos, a saber: a
formação de uma nova identidade coletiva dentro da ocupação; o estabelecimento de
novas relações sociais; o fortalecimento do vínculo com a terra, possível pela agregação de um novo valor de uso ao solo e a valorização de seus saberes.
O aspecto da valorização dos saberes merece destaque no que diz respeito
aos resultados. Como mencionado anteriormente, esses sujeitos sociais, devido às
circunstâncias e dificuldades encontradas ao longo de suas vidas, tendo começado a
trabalhar cedo, foram impossibilitados de concluir seus estudos, não chegando ao fim
do Ensino Fundamental na maioria dos casos observados. Em uma sociedade tecnocrata e meritocrática, habituaram-se a se manter em silêncio diante dos “doutores”
e “universitários”. No espaço proporcionado pelas oficinas, prezando pela horizontalidade, eles, os agricultores, eram os doutores, aqueles que, através de sua prática
diária e intimidade com a terra desde a infância, conheciam o momento ideal de se
colher a mandioca, a lua para plantio do quiabo, ou o melhor momento do dia para
se irrigar a plantação. Através da temática da agroecologia, foi possível evidenciar
que a sabedoria e o conhecimento não são exclusivos das salas de aula, que todos
temos conteúdos a serem compartilhados, independente de classe, formação ou faixa
etária. Frases como “Aqui não tem professor. Cada um fala um pouco do que sabe e
construímos o conhecimento de todos”, dita por um agricultor participante, trazem
à tona um pouco do impacto da convivência e metodologia empregada sobre a autoestima dos atores envolvidos.
Além disso, foi possível perceber um novo potencial no que diz respeito à organização comunitária e emancipação social quando se agrega ao processo de resistência o desenvolvimento de atividades produtivas. Na resistência vê-se um novo
sujeito social emergir pela unidade na luta, em um processo semelhante, como colocado por Azallim (2015), ao de agregação definido por Callon, Lascoumes e Barthe (2001). Já no desenvolvimento de atividades produtivas, observa-se que a ação
e organização coletiva se dão através do regime de composição, conceito também
cunhado pelos autores acima, em contraponto ao regime de agregação, no qual as
singularidades ficam em segundo plano em nome da unidade necessária à resistência,
No regime da composição coletiva, as singularidades, ao invés de serem deixadas de
lado, são reivindicadas e a afirmação de seu conteúdo constitui a substância do debate político. [...] Nesse regime, a substância não está em contar as vozes que são
feitas formalmente idênticas para fazer surgir, para além das diferenças secundárias,
semelhanças qualificadas como mais profundas [regime da agregação]. Pelo contrário, deve-se considerar os interesses específicos, singulares, as vozes particulares,
para, em seguida, as compor sem esconder sua existência (CALLON; LASCOUMES;
BARTHE, 2001, p. 187-188).
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que essa seja apenas um começo, um elemento gerador de unidade, para criação de
novas formas de sociabilidade não opressoras.
Estávamos trabalhando juntos por um objetivo comum, de não esperar o fim do capitalismo para experimentar viver de outra forma, outras relações de decisão, de convivência e de trabalho, diferentes daquilo que o sistema capitalista vinha impondo
durante nossas vidas. (TONE; LIMA; RESENDE; PERCASSI; ARANTES; PINHEIRO; BARBOSA, 2015).

4. Considerações finais
Através da escolha da agroecologia como temática central, foi possível constatar o envolvimento de sujeitos de diferentes perfis, idades e classes sociais no desenvolvimento de ações que promovem reflexões acerca da temática ambiental, social e econômica e da possibilidade de uma vivência alternativa. As atividades desenvolvidas estreitaram os vínculos entre os diferentes sujeitos envolvidos, potencializando a biopotência capaz de fortalecer a luta política e de resistência num contexto
de marginalização social.
A metodologia que preza pela horizontalidade na construção do conhecimento, valorizando a bagagem de saberes que os diferentes indivíduos envolvidos trazem, influenciou não só o aumento da autoestima dos participantes, como criou terreno fértil para propiciar uma atuação mais orgânica em sua comunidade. Esse incentivo ao envolvimento na vivência comunitária refletiu diretamente no maior empoderamento desses sujeitos em sua comunidade - a Ocupação Vitória -, passando a
atuar de maneira mais efetiva nos processos coletivos, envolvendo-se em grupos de
trabalho autônomos, ligados, por exemplo, à infraestrutura. Observou-se também que
a opção por essa metodologia motivou e potencializou a participação dos/as moradores/as nos encontros e mutirões e possibilitou o melhor aproveitamento das oficinas
e trabalhos realizados, por meio de uma participação efetiva e espontânea.
O trabalho de educação é gradual e constante, não sendo consolidado em um
período restrito de atividades. Sendo assim, faz-se necessária uma agenda permanente de ações para que seja possível uma assimilação plena de conteúdos por parte de
todos os agentes. Atualmente, a continuação e multiplicação se dá por meio da ação
hoje realizada na Ocupação Tomás Balduíno em Areias, Ribeirão das Neves, utilizando
recursos provenientes do projeto “Agroecologia na Periferia: por cidades ecológicas,
produtivas e inclusivas”, aprovado no Fundo Socioambiental Casa em parceria com a
Caixa Econômica Federal. Buscamos, com isso, desenvolver um projeto dinâmico que
esteja em constante aprimoramento. Fortalecemos as iniciativas pontuais de agroecologia e as interligamos, de forma a estabelecer uma rede de apoio mútuo, compartilhamento e solidariedade. Esse elemento é imprescindível uma vez que, devido
à crescente especulação imobiliária, essas comunidades encontram-se quase permanentemente sob risco de remoção forçada. Contar com o apoio umas/uns das/os outras/os é um dos elementos mais significativos da resistência que elas encampam.
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Por fim, vale a pena frisar que as atividades aqui descritas foram desenvolvidas sem qualquer financiamento ou apoio institucional, sendo fruto da dedicação voluntária dos/as participantes. Já foram alcançados resultados que refletiram na vida
comunitária local, de forma que pretendemos replicar essa metodologia em diferentes
comunidades no intuito de formar multiplicadores, incrementando assim as possibilidades de autogestão comunitária em consonância com os princípios da agroecologia.

Figura 3
Oficina de controle de pragas e doenças de plantas
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Posfácio
Colocando os pobres no mapa:
representação, cidadania e reconhecimento
nas favelas de Belo Horizonte
Clarice de Assis Libânio 173

O artigo problematiza como se deu, gradativamente, a ampliação dos direitos de
cidadania e o reconhecimento da existência e importância das favelas na cidade de Belo Horizonte, a partir de sua inclusão no mapa oficial da cidade, passando a ser vistas como áreas que
deveriam ser atendidas com políticas públicas, urbanas e sociais. Discute-se ainda a importância cultural e política do conhecimento e mapeamento desses territórios, em processos participativos, no contexto da cartografia social, para a valorização de sua diversidade cultural e de
sua inclusão na cidade, bem como na luta por sua permanência no território frente aos atuais
processos de remoção forçada das famílias para a realização de grandes obras urbanas.

Resumo:
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Conforme apresentado em artigo anterior neste volume, intitulado “O fim das
favelas? Notas sobre planejamento urbano, participação cidadã e remoção de famílias
em Belo Horizonte”, é possível perceber na cidade de Belo Horizonte um movimento
pendular nas políticas públicas e no tratamento às favelas e a seus habitantes. Nascida de uma inspiração do urbanismo haussmanniano, higienista e sanitarista, com
um planejamento elitista e excludente, a cidade viu, já em seu nascedouro, a implantação de áreas de favelas e seu posterior crescimento em ritmo significativo.
No tratamento a tais territórios alternaram-se órgãos como a CHISBEL e o DBP
– com visão remocionista – e o PRODECOM e a URBEL, que trouxeram uma visão da
necessidade de urbanizar as favelas e garantir a posse da terra para seus ocupantes.
É importante apontar que, até 1980, as favelas sequer apareciam no mapa da
cidade, ficando em seu lugar espaços vazios, em branco, sem reconhecimento das
populações aí residentes e seus direitos. Referindo-se a artigo da revista Veja denominado “A periferia cerca a cidade”, Silva (2005) aponta processo semelhante: “Os
espaços periféricos e favelados são vistos, nessa proposição, como externos à polis,
ou seja, ao território reconhecido como o lugar, por excelência, de exercício da cidadania” (p. 58).
A década de 1980 trouxe outra visão para o planejamento urbano nas favelas, principalmente em virtude da ação dos movimentos sociais na cidade. Para Ostos (2004, p. 56): “Os movimentos populares, muitos de base local, foram se reorganizando e reivindicando sua participação no sistema político que buscavam recriar,
a partir da sensibilização quanto às condições de vida das classes populares”. Outro
momento importante foi a invasão da Prefeitura, em 1981, para que as favelas fossem “reconhecidas no mapa”, ou seja, fossem reconhecidas como lugares nos quais a
atuação do Estado deveria se concretizar, no sentido de garantir os direitos de cidadania e reivindicar ajuda para a reconstrução de abrigos para as famílias removidas
pela CHISBEL (LIBÂNIO, 2007b).
Apenas com a lei do PROFAVELA (1983) é que se passa a reconhecer as favelas
instaladas no município até 1980 como áreas especiais de zoneamento, o chamado
Setor Especial 4 (SE-4)174 e, portanto, a inseri-las no mapa.

1 Estar no mapa, estar no mundo:
sobre cidadania, identidade e reconhecimento
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O reconhecimento das favelas como parte integrante da cidade e de seus moradores como sujeitos que têm direito à terra, respeitada a tipicidade da ocupação
local, trouxe grandes mudanças para essas comunidades. Em primeiro lugar, é fundamental citar a implantação de serviços públicos, infraestrutura e saneamento básico
nas favelas, contribuindo assim para a ampliação do acesso à cidade no que se refere
às condições de vida e habitabilidade.
174
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Nesse quesito, ao se analisar a situação brasileira, é opinião corrente que o
direito à cidade e sua efetivação (acesso) têm sido ampliados, nas últimas décadas,
do ponto de vista da universalização dos serviços públicos, reduzindo-se as populações e áreas das grandes cidades não atendidas por políticas de saúde, educação, saneamento básico e assistência social, por exemplo. Segundo Monte-Mór (2006), esse
processo vem desde o governo militar, que estendeu
os sistemas de transportes e de comunicações, assim como outros braços do Estado
por todo o território, incluindo a legislação trabalhista, os seguros sociais, serviços
de saúde e educação, sistema bancário, enfim, todo o aparato que podemos reunir
sob o rótulo de condições gerais de produção (2006, s.p.).

Entretanto, não foi somente nos aspectos estruturais que as mudanças se fizeram sentir, mas também no campo das representações. Estar no mapa, para esses
moradores, passou a significar, por exemplo, ter um endereço para receber cartas,
conseguir um emprego e ser reconhecido como cidadão, não mais um indigente sem
casa ou um invasor de terras, à margem da legalidade.Estar no mapa passou a significar também a possibilidade de ser ouvido pelos poderes públicos. As associações de
moradores e suas lideranças começaram a ter acesso às instâncias de poder e a participar das decisões relativas a suas próprias comunidades. Ou seja, ter direito à voz.
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Lei do PROFAVELA, já na década de
1980, desvela, para toda a cidade, a presença (ainda que incômoda) de um grande
número de pessoas que também teria direito aos benefícios do espaço urbano, à voz
e ao trabalho. De fato, a inclusão das favelas no mapa oficial da cidade, naquela época, foi fundamental para a ampliação dos direitos de cidadania e do reconhecimento
da existência e importância dessas áreas no contexto urbano, como áreas que devem
ser atendidas com políticas públicas, urbanas e sociais.
Apesar de ter sido produzido através de processo oficial, é possível dizer que
tal mapeamento trouxe resultados que em geral são características da chamada cartografia social: “fazer mapas pode ser uma atividade essencial na luta por direitos,
permitindo às populações locais (...) lavrarem por escrito (...) os seus direitos sobre
as terras que ocupam” (OLIVEIRA, 2013, p. 13).
De acordo com Vianna, (2008)
o Brasil apresenta-se como um caso exemplar de transformação de demandas sociais
em políticas públicas por meio da utilização de diferentes processos de ‘mapeamento
participativo’, notadamente os que implicam no reconhecimento de novas territorialidades (...) e ordenamento territorial (p. 7).

No caso de Belo Horizonte, entretanto, o processo de reconhecimento dos espaços populares e a valorização de sua identidade ainda não estavam completos. As
favelas continuavam a ser vistas como locais onde só havia trabalhadores braçais,
mão de obra barata e desqualificada ou “marginais” e outras populações indesejadas
no restante da cidade. Ou seja, a favela foi reconhecida em sua existência física e legal, mas não por seu valor simbólico, cultural ou social.

livro artigos.indd 283

283

20/07/16 13:36

Posfácio

Defende-se aqui a hipótese de que o segundo momento fundamental para a
mudança de visão sobre as favelas se deu na década de 2000, a partir do mapeamento e divulgação de sua produção cultural. Através de pesquisas nas comunidades, por
volta de 2002/2003 já era possível apontar a presença de uma “rede invisível da cultura”, produzida nas favelas, nas comunidades de baixa renda e junto às populações
tradicionais, definitivamente desconhecida, desvalorizada e taxada como arte menor,
como expressão de baixa qualidade estética, reconhecida por alguns apenas por seu
papel e importância social, seu caráter integrativo, lúdico ou terapêutico.
Esse mapeamento, que levou cerca de dois anos de trabalho de campo e pesquisa exaustiva, visitou as 230 favelas da capital mineira e teve seus resultados publicados no Guia Cultural de Vilas e Favelas (LIBÂNIO, 2004). Os resultados obtidos
nesta pesquisa são bastante significativos.
Primeiro, devido à extensão dos dados quantitativos obtidos, que envolviam
quase sete mil pessoas e mais de 740 grupos artísticos em atividade, incluindo artistas profissionais e em processo de formação. Em segundo lugar, uma surpresa qualitativa revelada pelos dados: a diversidade cultural que foi apresentada, rompendo com
a visão pré-concebida na qual as favelas só produzem samba, rap e funk.
A partir do lançamento do Guia, as favelas e seus moradores começaram a ser
vistos de maneira diferente na cidade. Ainda que a quebra dos paradigmas seja um
processo gradual e extenso, em Belo Horizonte ele foi iniciado, mesmo apresentando
avanços e retrocessos. De qualquer maneira, é fato que se processou uma importante
transformação em diversas direções, algumas das quais merecem destaque.
Num primeiro momento essa transformação pode ser notada em aspectos relacionados à elevação da autoestima, autorreconhecimento e construção de uma nova
representação do morador da favela perante si mesmo e o outro. Para o morador, a
sua favela, como território onde se produz arte e cultura, passa a ser um local valorizado e que valoriza o próprio morador, orgulhoso da cultura local, construindo ou
reconstruindo sua identidade e reafirmando sua origem.
Em segundo, realçam-se aspectos relacionados ao reconhecimento social e redução dos preconceitos, para além das fronteiras da própria comunidade. Essa mudança pode ser verificada através do grande número de matérias veiculadas nos jornais locais e nacionais sobre a cultura popular e a arte das favelas a partir do mapeamento. Nessa perspectiva, a mídia tem sido fator determinante do reconhecimento
social das favelas, olhadas de fora, pelo restante da sociedade.
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Uma terceira consequência que merece destaque é a ampliação das oportunidades para os moradores das favelas. Com o exemplo do mapeamento cultural e de
sua difusão, surgiram diversos programas, governamentais ou não, voltados para os
moradores de favela, artistas e jovens em processo de formação. Cursos, oficinas,
eventos, atividades, trabalhos, enfim, várias têm sido as novas oportunidades ofertadas às comunidades faveladas nos últimos anos.
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Por fim, foram reforçados nesse processo os aspectos ligados à participação
e mobilização comunitárias, mediante novas formas de ação coletiva. Foi a partir do
(re)conhecimento da existência de grandes artistas nas favelas da cidade que vários
coletivos surgiram, várias trocas foram feitas e vários movimentos culturais e políticos têm sido levados a cabo na cidade.

2 Considerações finais
Independente das inflexões que se têm verificado na cidade de Belo Horizonte
na última década, no sentido do enfraquecimento do movimento popular nas favelas
e da crescente desterritorialização processada pelas constantes remoções de famílias,
não se pode negar que a cidade viveu momentos importantes de reconhecimento e
valorização das áreas consideradas periféricas, principalmente as favelas, bem como
seus moradores.
Entre avanços e retrocessos nas políticas públicas destinadas a tais comunidades, é possível afirmar que houve um processo gradativo, com cerca de 25 anos de
duração, que teve como resultado direto “colocar os pobres no mapa”, contribuindo não apenas para a ampliação do atendimento dos serviços públicos nesses locais,
mas também, e principalmente, para o autorreconhecimento de seus moradores e
criação de uma nova imagem sobre si mesmo e sobre seu local de moradia.
Desde a década de 1980, com o redesenho do mapa oficial da cidade, incluindo os limites e o arruamento das favelas (antes áreas vazias no mapa) até o mapeamento e a divulgação de sua produção cultural, nos anos 2000, as favelas da cidade
foram aos poucos ganhando visibilidade e reconhecimento. E o mais importante: reconhecimento por seus aspectos positivos e não por aquilo que ela não tem (favela
= ausência de infraestrutura, de serviços etc.) ou teria de negativo (favela = violência, crime, pobreza). Assim,
No caso das vilas e favelas, pode-se dizer que o empoderamento começa justamente
pela construção de uma nova identidade. Romper o ciclo vicioso da discriminação e
do sentimento de revolta e inadequação é um processo difícil que tem na arte um
aliado precioso, justamente como mecanismo de visibilidade do eu frente ao outro.
Nesse sentido, anui-se que a produção cultural lança o indivíduo para fora da invisibilidade (SOARES, in ATHAYDE, 2005), confere-lhe existência (positivamente qualificada, o que é melhor) e contribui para sua inclusão na coletividade (LIBÂNIO,
2007a, p. 124).

Essa reflexão adquire maior importância a partir do momento em que se percebe que a discussão a respeito das favelas, suas representações e sua produção cultural passa necessariamente por um conceito-chave: território. Esse conceito é tão
importante para a temática que, qualquer que seja o viés que se adote, essa discussão é tangenciada por ele. Para Silva (2005),
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O trabalho, a cultura, o consumo, a moradia, os serviços, as ruas e avenidas, enfim,
as bases materiais e simbólicas da sociedade repousam nas condições espaço-tem-
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porais em que as ações e intenções humanas se efetivam concretamente. A cidade é
obra humana territorialmente impressa. É por isso que, quando falamos em sociedade, estamos falando sempre de uma relação sujeito-território (p. 100).

A importância do território para os moradores da periferia é maior do que fazem crer as reportagens sobre moradores em fuga do tráfico e a imagem do eterno
migrante sem laços, mais vinculável, de fato, à população de rua. No caso de Belo
Horizonte, onde grande parte das famílias nas favelas é oriunda de cidades do interior de Minas ou de estados do Nordeste, os moradores enxergam, apesar de quaisquer
problemas, seu local de moradia como uma conquista. Defender a casa com unhas e
dentes, às vezes às expensas da própria vida, recusar-se a mudar – a não ser em casos
extremos –, construir com as próprias mãos o seu lar e edificar laços de vizinhança
duradouros são as regras e não as exceções nas vilas e favelas.
Finalizando a reflexão que se propôs neste posfácio, é importante destacar
que nenhum dos dois mapas citados foi feito diretamente pelos próprios moradores,
prática que atualmente é pregada pela nova cartografia social, mas sim por técnicos,
planejadores e/ou estudiosos das favelas.
Ainda assim, o impacto que causaram foi de grande importância na cidade,
como antes mencionado. Como representações de uma realidade, contribuíram, à
sua maneira, para produzi-la com um novo ponto de vista. Conforme expressa Santos (2012),
tanto no Brasil quanto nas mais diversas partes do mundo objetos cartográficos vêm
sendo utilizados como leituras (sociais) do território que são confrontadas às leituras oficiais e/ou de atores hegemônicos, mas também como instrumentos de (fortalecimento de) identidade social e de articulações políticas (p. 3).

Para avançar nesse processo, ampliando o reconhecimento da importância
cultural e política desses territórios na cidade, é fundamental trabalhar novos mapeamentos, processos participativos que introduzam não somente novos atores na
construção do olhar sobre as favelas, mas também incorporem novos valores e novos
signos à cartografia oficial. Assim, será possível inverter as “relações de poder/saber
entre os tradicionais detentores dos meios de produção cartográfica e grupos sociais
envolvidos nas realidades representadas” (SANTOS, 2012, p. 1).
Para Oliveira (2013),
Através dos mapas, o que o projeto permite é que as comunidades locais construam
suas memórias e estabeleçam suas identidades. (...) É a própria comunidade do local
que se constitui como sujeito de conhecimento e ação política, funcionando também
como comunidade argumentativa (p. 13).

286

livro artigos.indd 286

Nesse sentido, um novo mapeamento das favelas da cidade é um caminho a
ser trilhado: não mais incluindo os pobres no mapa, olhando a favela de fora para
dentro, de cima para baixo, mas antes construindo, junto com as comunidades, sua
própria configuração espacial e sua própria percepção a respeito das intrincadas e
complexas relações entre riqueza e pobreza no meio urbano.
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Quem sabe a partir dessa construção seja possível entender o papel que a favela tem na cidade e a importância de seus moradores na produção do espaço e na
convivência cidadã, no bom funcionamento do cotidiano de todas as classes sociais?
Quem sabe a partir de então seja fortalecido o direito de os moradores das favelas
permanecerem onde estão? Quem sabe assim conseguirão não serem expulsos dos
territórios onde nasceram e construíram sua história, não serem removidos para fora
da cidade, alijados e expurgados mais uma vez para fora dos mapas?
Enfim, imagina-se que chegou a hora de se construir um novo olhar, uma
nova representação, um novo mapa das favelas de Belo Horizonte. Corroborando Lévy
(2008),
O mapa pode, sem dúvida, tornar-se um vetor privilegiado do que chamaremos a
acomodação ao tempo dos atores, um ordenamento do território privilegiando as
margens de liberdade sobre os constrangimentos estáticos, as questões de sociedade
sobre os cenários prontos e acabados, a governança sobre as políticas públicas setoriais, o político sobre a política, em resumo, visando associar fortemente prospectiva e cidadania (p. 153).

A ampliação do acesso dos moradores de periferia à informação (construída,
vivenciada), à cultura e à cidade pode ter como consequência a geração de oportunidades e potencialidades que permitam o deslocamento do sujeito, podendo contribuir para a redução das desigualdades, individuais ou sociais. As novas formas de
interacionalidade social (NASCIMENTO, 2011 citando REYES) podem construir cidades
mais justas, dependendo do modo com que se distribuam e/ou sejam apropriados os
bens simbólicos e o capital informacional na disputa pelo espaço urbano.
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